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ELŐSZÓ.

Útnak indíthatnám a Magyar Nyomdászok Évkönyve 
1897-diki évfolyamát bevezető sorok nélkül is, úgyis 
eltalálna már az rendeltetéshelyére: a magyar nyom
dászok asztalára. Nem is azért írom ezt a mostani 
előszót, hogy azzal érdemes munkatársaimat kalau
zoljam, csupán csak pár szót akarok itt szólani 
magáról az előszóról, vagyis annak miként való 
alkalmazásáról.

Az előszó maga igen sok galibát okozott már úgy 
a szerzőknél, mint a nyomdászok körében. A szerző 
nincs tisztában azzal, hogy miképen kellene rövid, 
de szellemes előszót írni, mert azt hiszi, hogy 
annak okvetlen rövidnek és szellemesnek kell lenni. 
A szedő pedig azon töri a fejét, hogy milyen betűt 
is kellene vennie az előszóhoz. Mikor a szöveg 
maga ciceró nagyságú betűn alul van, akkor még 
csak könnyen megy a dolog: vesz hozzá egy fokkal 
nagyobb betűt. Hanem ha esetleg a szöveg maga 
is ciceróból van szedve, akkor már nem tudja, hogy
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mit csináljon. Először a főnökétől kér tanácsot. Ha 
az nem mer véleményt mondani, akkor előveszi a 
szerkesztőt és így már hárman nem tudnak boldo
gulni. De hát ítélet napjáig nem gondolkozhatnak, 
a könyvnek meg kell jelenni! Nos, előveszik a kölcsön- 
könyvtár összes könyveit és ott keresnek hasonló 
példákat. És ha nem találnak, akkor összekombinálják 
a nyomdában létező összes betűfajokat. Mittelből 
nem vehetik, hát ritkítják két térzővel. Vagy talán 
kurzívból szedik ! Igen ám, csakhogy annyi kurzív 
betű nincsen a nyomdában. Mindegy! Kinyomják 
oldalankint és a haza meg van mentve : ott tündöklik 
az előszó pompás kurzív betűkből. A szedő tetszeleg 
magának a jól sikerült megoldáson, a főnök úr meg
dicséri munkását, a szerző pedig roppant örül a 
dűlt betűknek.

A szedéssel tehát tisztában vannak; de most meg 
nem tudják azt, hogy az előszónál arabs vagy római 
számokkal kell-e az oldalakat számozni.

Egyik könyvben arabs, a másikban pedig rómaival 
van számozva az előszó. Melyik tehát a helyes? 
A római mellett döntenek és szépen félreteszik (?) 
az előszót és kezdik a szöveget 1-es oldalszámmal.

Pedig milyen egyszerű az egész dolog! Nem kell 
azt nagyobb betűből szedni, mint a minőből a rendes 
szöveg van és római számot is csak az esetben kell 
alkalmazni, ha a szerző az előszót akkor adja a 
nyomdába, a mikor a mű maga már ki van nyomva. 
Akkor azonban, ha az előszót az első kéziratttal meg
kapja a szedő, mindjárt arabs számmal kell azt 
kezdeni, hisz már a czím »Előszó« maga jelzi a 
tartalmat, nem kell azt különféle kombiriácziók által 
még jobban kitüntetni.
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Nem mondom, hogy petit vagy nonpareilleből 
szedett dolgoknál nincs helyén az előszónak egy 
fokkal nagyobb betűből való szedése; de hát ez 
inkább csak szótárakra, lexikonokra vagy árjegyzék
szerű munkákra vonatkozhatik. Szépirodalmi vagy tu
dományos dolgoknál azonban az előszót sem nagyobb, 
sem más fajta feltűnő betűből nem szükséges szedni. 
A kétszeres ritkítás meg éppen abszurdum, mert az 
erősebben ritkított sorok, optikai csalódás folytán, 
mindig kisebbet mutatnak.

Igaz, hogy sokszor a szerzők maguk követelik a 
nagyobb betűket; de hát ők nem szakszempontból 
beszélnek, hanem azért kívánják ezt, mert más könyv
ben is így látták.

A legutóbbi időben nagy divattá vált az, hogy 
fiatal, kezdő írók vagy poéták nagynevű íróktól kérnek 
előszót zsenge irodalmi termékeik elé. Persze, az ilyen 
kezdő-szerzők azután azt se tudják, hogy mit csinálja
nak a becses ereklyével, milyen úton-módon tüntessék 
azt ki. Azért látunk ma már rondból, sőt nem egyszer 
félkövér betűkből szedett előszavakat is.

Éppen azért, a mikor csak lehet, hallgassunk mindig 
a józan ész szavára és a szerint dolgozzunk, a hogy 
azt a jóízlés diktálja.

A technikai eszközök és anyagok fejlettsége ma 
már másképen csinálja a hatást, nem úgy, a hogy 
azt a régi jó időkben kikalkulálták. Mi ne dolgozzunk 
az elavult sablonok után, hanem úgy, a hogy azt 
a mai fejlett igények megkívánják. A hol a könyv 
jellege mindenben egyöntetű, ott ne bolygassuk azt 
meg éppen az előszóval. De ha egy munkában több
fajta betűfokozat fordul elő, úgy az előszót a leg- 
nagyobból szedjük. Ha azonban valamely mű ritkított
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garmondból van szedve, úgy az előszót se vegyük 
ciceróból: maradjon csak az is ritkított garmondból.

Nézzék meg ezt az előszót! Éppen olyan betűből 
van szedve, mint a könyv belső tartalma. Pedig 
igazán mondom, hogy egy fokkal kisebb betűt érde
melt volna.

Nem baji Majd jobb lesz a belső rész.
És ha jobb lesz, úgy kérem a t. olvasókat: dicsér

jék meg a munkatársakat. Ha pedig nem elégednének 
meg azzal, úgy vegyék elő a Szakkör választmányát, 
az vállalta el értem a felelősséget.

Tichy Ákos.



ÁCS MIHÁLY IRODALMI TEVÉKENYSÉGE.

A megboldogult társulatunknak nemcsak legrégibb, 
de legbuzgóbb alkalmazottai közé tartozott, ki fárad
hatatlan munkásságán, személyes jó  tulajdonságain s 
kiváló jellemén kívül szakirodalmi működésénél fogva 
is mindnyájunk tiszteletét és becsületét bírta.

E szavakkal vett búcsút a Franklin-társulat néhai 
Ács Mihály szaktársunktól, az annak ez évi junius hó 
19-én történt elhalálozását jelentő gyászlapon. Ki 
van fejezve e rövid szavakban Ács Mihály csendes, 
de annál mélyrehatóbb eredményeket felmutató élet
pályájának jellege. Lelkiismeretesen végezte rábízott 
teendőit az üzletben, szívélyes és barátságos volt 
kicsivel-nagygyal szemben egyaránt, készségesen tette 
le filléreit az általánosság érdekében és a humanizmus 
oltárára s a mellett minden szabad idejét feláldozta 
pályatársai javának előmozdítására, fényes szellemi 
tehetségét pedig a hazai nyomdász-irodalomnak gyara
pítására és nemzeti irányban való továbbhaladására 
szentelte.
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Mindezt megtette egy, kora ifjúságától fogva gyenge 
alkotású testét sanyargató betegség miatt követelt 
majdnem aszkétikus életmód mellett, megtette a nélkül, 
hogy környezetével éreztette volna mostoha sorsának 
keserveit.

Mindezekről a szép, rendkívüli jellemszilárdságról 
tanúskodó tulajdonságokról megemlékezett már októ
ber 25-én az elhunyt tevékenységének központjában, 
a Könyvnyomdászok Szakköre kebelében, egy nálam 
sokkal hatásosabb ecsettel rendelkező szaktárs, ki 
szintén felejthetien halottunk mentorsága mellett lépett 
ki a közéletbe.

Jelen soroknak csupán az a feladatuk, hogy bőveb
ben foglalkozzanak Ács Mihály szakirodalmi munkás
ságával, melylyel mintegy le akarjuk róni a hála és 
kegyelet adóját emlékezete iránt azon a helyen, hol 
ő évről-évre megjelent egy-egy becses dolgozattal, 
Évkönyvünk nagy díszére és édesmindnyájunk őszinte 
örömére. S a milyen kedves olvasmányt nyújtottak 
dolgozatai, épp oly nagy ügyszeretettel és készséggel 
sietett Ács mindig, hogy részét kivegye az Évkönyv
nek esztendőről esztendőre való létrejöveteléből.

Fájdalom, ezután nélkülözni fogjuk az ő közre
működését ; nem fogjuk már élvezni czikkeit, melyek 
rendesen szerény szubjektivitás, meleg hazafias érzés, 
gondos magyaros irály által tűntek ki.

Ács Mihály írói tevékenységének méltatása egy
értelmű szakirodalmunk szépen fellendült történetének 
megírásával. Ott látjuk őt azok sorában, kik a Typo- 
graphiát elejétől fogva szellemi adalékaikkal támogat
ták. Részint németből fordított, részint eredeti dolgokat 
írt abba, hol neve aláírásával, hol pedig (átjelzés alatt.

Midőn aztán Sauervein Géza nemcsak megtámadott
3



m m m

X V I /I ,,  Ottakringerstrasse ^

G. ^ngePer \  (joeschl
Ajánlkozik

auíolip id ítncá, Jofoíipiálm aÉ  
á cm ilip id ^ n ű ^  ég d^romoíipiálmal*

a legszebb kidolgozásban való elkészítésére.

P a p ír m in t á k
Rajzeszközök

» v o " L ' Á < ? á ' “ t!É!“ é r te W « P
kréták és tuschok

gyártása,
k í v á n a t r a  *

* * KÜLDETNEK.



.







ÁCS MIHÁLY IRODALMI TEVÉKENYSÉGE 17

egészsége. miatt, hanem a szaktársak részéről a lap 
és az egyleti ügyekkel szemben tapasztalt indolenczia 
következtében, 1871. április 1-én letette pennáját és 
abbahagyta a Typographia szerkesztését; nagy ka- 
paczitálással rábírták Ácsot a szerkesztés átvételére. 
Beköszöntőjében feltárja az egyleti tagok körében 
lábrakapott káros hatású közönyt és a következő 
buzdító sorokkal fordul a szaktársakhoz:

Erős akarat igen sokat képes legyőzni, és a már-már 
lehetetlennek látszó sikert is gyakran kivívja. Én részemről 
teljes tudatával bírok lapunk hivatásának és iparkodni fogok 
tőlem telhetőleg annak megfelelni. Üdvözlöm tehát önöket 
magyar nyomdászok! Felszólítván, miszerint czáfolják meg 
ama ránk szórt vádat, hogy szellemi foglalkozásra nem 
bírunk képességgel; s a mint megmutatta nemzetünk a nyers 
erő századaiban életképességét a bajnok nemzetek között, 
mutassuk meg mi is, hogy intelligenczia, szakügyesség tekin
tetében nem állunk hátrább a nyugati népek mögött; ha 
ezt teszszük, felemelt homlokkal követelhetjük jogainkat a 
tőke embereitől és lesz értelme a Műveltséggel szabadságra!

1872. május elején megválván a szerkesztőségtől, 
nehány évig egészen távol tartja magát az egyleti 
élettől, minthogy a vezetőség részéről kifejtett mű
ködés irányelveivel nem értett egyet. Végre, mikor 
1876. végével, a segélyző-egylet és az önképző- 
egylet összeolvadásával, az új szervezet meggyöke
reztetése és életben tartása megkívánta valamennyi 
kipróbált erőnek közreműködését, Ács is újra a 
közügyek szolgálatába állott és élte utolsó napjáig 
fáradozott pályatársai érdekében.

Nagy, gyenge testi erejét messze túlhaladó munkát 
végzett Ács 1878-ban, az egyigt^ ált^l rendezett 
szakmunka-kiállíjás alkalmával, melyríé^.5. és Bauer 
J. M. szaktáfS voltak főintézői. (Folyó ÍSvft október 
hó 28-án Bauév is meghalt. Sz'efk.) A '^^ítájtffényeseii
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sikerült és augusztus hó 20-án, Szent István napján 
ment végbe az ünnepélyes díjkiosztás, melynek láto
gatására Ács egy lelkes hangon tartott czikkben 
szólította föl a tagokat; a meghívó végsorai kör- 
vonalozzák ama magas ethikai szempontot, mely 
Ácsot e kiállítás rendezésénél vezérelte. Ezek ekkép 
hangzanak:

Nem lesz ugyan ez ünnepély valami zajos dáridó vagy 
sallangos tüntetés, hanem komoly és méltóságteljes, mint 
azt a szóban levő tény magával hozza. Tüntetés lesz mégis 
annyiból, hogy a szorgalom, munkakedv mellett fog tüntetni 
a hazai nyomdászat nevében a fővárosi testület.

1879. május 1-én töltötte be a Typographia meg
jelenésének első tíz évét, mely alkalommal megírta a 
lap létrejövetelének közelebbi körülményeit, s ennek 
során a következő mélabús sóhajra fakadt:

Távol áll tőlem, hogy ez alkalmat talán banális frázisokkal 
bélelt magasztaló sorok Írására használjam föl; annyit azon
ban mégis megérdemel e jó ismerősünk, hogy születésének 
történetét az ifjabb nemzedék előtt ez alkalomból fölfrissitsük. 
Ki tudja, nem lesznek-e újabb tíz év múlva, kik a lap nem 
éppen könnyű életbeléptetésénél közreműködtek, már vala
mennyien »nagyon csendese emberek?

1881 elején megtörtént, hogy az önképző-osztály 
vezetősége kísérletet tett egy tanoncz-iskola felállí
tásával s az eszmének megnyerte a fővárosi főnökök 
tekintélyesbjeit. A tanfolyam ünnepélyes megnyitása 
január hó 2-án ment végbe, s miután Ács, mint az 
előkészítő bizottság elnöke, melegen üdvözölte a 
megjelent főnök urakat és az ügy iránt érdeklődő 
vendégeket, ezeket a bátorító szavakat intézte az 
iskolát látogató ifjúsághoz :

Most önökhöz fordulok, a kik e leczkék által műveltsé
güknek úgyszólván alapját fogják lerakni.
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Önök azon korban vannak, mely összekötő kapcsot képez 
a gyermek s a fiatal ember között. A lelkesülés korszaka 
ez! — Mint a virággal megrakott fa sejteni engedi a leendő 
dús gyümölcsözést, úgy e korban is megvannak már a szív
ben a jónak csirái s a lélek fogékonysága; boldog, ki e kort 
nem hagyta felhasználatlanul elmúlni, ki a szenvedélyek 
emésztő heve s a közöny fagyától megóvta lelke fogékony
ságát, s nem kénytelen a gyümölcshozó őszkor szomorúan 
felsóhajtani: ha újra kezdhetném az életet!

Használják föl az alkalmat. Kitartás és szorgalommal 
elérik azt, hogy ezen, a műveltséghez vezető ösvényen oda
juthatnak, miszerint a mindinkább fokozódó igényekkel szem
ben, annak idejében, a kellő ismeretekkel fölszerelve, azok
nak megfelelni képesek lesznek s a magyar nyomdászat 
fejlődését azon fokra fogják segíteni, melyen az egyéb or
szágokban létezik. Iparkodjanak kitartás és szorgalom által 
ez intézmény létrehozói iránt hálájukat kimutatni.

Sajnos, e szép szavak, valamint az iskolához 
kötött vérmes remények nem hozták meg a várt 
sikert, mert az egylet anyagi pártolás hiányában 
egy félesztendő leforgása után a tanfolyamot kény
telen volt beszüntetni.

A következő esztendő (1882) meghozta nekünk az 
első terjedelmesebb szaktörténeti munkát Ács tollából, 
Az országos könyvkiállítás a mi szempontunkból 
czím alatt, melyből teljes és hű képet alkothatunk az 
e kiállításon közszemlére kitett rengeteg könyvkincs 
felől.

Ugyanebben az évben veszi kezdetét a fővárosi 
nyomdászság körében ama nagyfontosságú mozgalom, 
mely a Typographia megmagyarosítását írta zászló
jára és melynek eredménye gyanánt tekinthető a mai 
napig szépen kifejlődött magyar szakirodalom is. 
Mondanunk sem kell, hogy a megpendített eszme 
Ácsban egyik leglelkesebb bajnokát találta. A neve
zetes deczember 3-ki közgyűlés előtt, melyen a magyar

2"
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Typographia először került szőnyegre, Ács hozzá
szól a dologhoz az egyleti közlönyben, mely czikkében 
egyebek közt ekként nyilatkozik a vitás kérdésről:

Nem háborút, de békét akarunk; törvényes eszközökkel 
keresztülvinni azt, mire jogunk és szükségünk van. Szá
mítunk méltányosságára, igazságszeretetére épp úgy a német- 
ajkúaknak, de biztosan számítunk a magyarajkúak érdeklő
désére és összetartására.

Ezek a férfias és lojális szavak azonban éppen 
úgy kárba vesztek, mint a nemzeti ügyet pártoló 
többi szaktársak iparkodása is, mert tudjuk, hogy 
a megmugyarosításra vonatkozó indítvány azon a 
közgyűlésen négy szóval kisebbségben maradt. E bal
siker azután magával hozta, hogy a rákövetkező 
tisztújításnál a hazafias érzelmű szaktársak vezéreit 
egytől-egyig mind kiszorították úgy az egylet veze
tőségéből, mint a Typographia szerkesztőségéből. 
Ámde azért a magyar párt emberei nem csüggedtek 
el és bátran fölvették a harczot a szűkkeblű és 
hatalmi érzetében határtalanul dobzódó többséggel 
szemben: nemsokára megalapították a Nyomdászok 
Közlönyét.

Nem lesz érdektelen, ha felemlítjük, hogy e szaklap 
születéshelye a belvárosi Sebestyén-téren levő Csiga- 
vendéglő volt, hol a magyar párt bizalmi férfiai rendesen 
összejöttek és nevezett lapnak megindítását elhatároz
ták. Pedig a »sárga háznak*, melyben a Csiga-vendéglő 
létezik, hazai irodalomtörténetünkben szép szerep 
jutott már ennekelőtte ötven-hatvan évvel is. E ház 
emeletén lakott abban az időben Vörösmarty Mihály, 
ki körül legjobbjainkból egész kis irodalmi kör 
képződött; ellátogattak ő hozzá Bajza József, Toldy 
Ferencz, Czuczor Gergely, Vajda Péter, Gaal József,



ÁCS MIHÁLY IRODALMI TEVÉKENYSÉGE 21

Garay János, Egressy Gábor és mások. A földszinten, 
a Csigában, pedig a fiatalság, a jurátusok tanyáz
tak, kik az első emeleti körben született irodalmi 
csemetéket mohón felkapták és lelkesülten terjesz
tették. Degré Alajos veterán írónk*’ a Budapesti 
Hírlap tárczarovatában igen vonzóan írta le A sárga 
ház czím alatt a Csiga-helyiség szereplését, többi 
között ekként jellemezvén azt: »A Csiga első emeletén 
volt a magyar irodalom üvegháza: innen kerültek 
ki a nemes oltványok, miket a szabad földbe kiül
tetvén, kezdtek gyökeret verni. Eleintén csak kertecs- 
kékben tenyésztek, aztán nagyobb kertekben is dísz
lettek, s ma, hála a magyarok Istenének, ligeteket 
látunk szellemi termékekkel beültetve.«

Ilyen üvegháza volt a Csiga a magyar nyelvű 
nyomdászati irodalomnak is. Itt jött létre a Nyomdászok 
Közlönye, melynek következménye volt a Magyar 
Nyomdászok Évkönyvének rendszeres megjelenése, 
valamint a Magyar Nyomdászat és a Grafikai Szemle 
czímű szaklapoknak megindítása is. Á magyar szak- 
irodalom megteremtésére a Csigában összeállóit párt
vezetők, a mint látjuk, komolyan vették feladatukat 
és tőlük telhetőleg folyton-folyvást törekszenek arra, 
hogy adott szavuknak megfeleljenek. Mi volt azonban 
az ellenpárt zagyva elvű vezérei működésének ered
ménye, kik a »független Typographia« üres jelszavá
val ámították a többséget? Szolgáljon erre feleletül 
az az abnormis állapot, a mely ezután az anyaegylet
ben bekövetkezett.

Ács Mihály is szent kötelességének tekintette a 
kitűzött hazafias czélt s minden tehetségét ennek 
megvalósítására szentelte. O volt a Nyomdászok

* Meghalt 1896. november 1-én, élete 76. évében.
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Közlönye egyik legbuzgóbb munkatársa és 1884. 
julius l'jétől fogva, a lap megszűntéig, 1885. julius
1-éig, annak szerkesztője. Nemes, hazafias gondol
kodását jellemzi 1885. évi újesztendei beköszöntő
jének következő tétele:

Minden népnek van faji sajátsága, történelmi múltja vagy 
véralkatának kifolyása következtében. így nekünk a nem
zetiséghez való ragaszkodás; s a jövevényeknek, valamint 
az ezek által behálózottaknak közönyös lehet ez-e vagy más 
darab föld, mert szerintük itt is csak munkával lehet magát 
fentartani, de minket, minden érzelgés nélkül, mégis csak 
legjobban vonz az a föld, melynek porával szülőink, test
véreink hamvai vegyülnek, s melyen túl a költő szerint 
mennyet égben sem találunk! . . .

A Magyar Nyomdászok Évkönyve négy éven át 
(1887— 1890) az ő szerkesztése mellett jelent meg. 
Az Évkönyv első, 1883-ki folyamában Ács Mihály 
tollából nagybecsű történeti tanulmányt találunk Tót
falusi Kis Miklós személyéről Egy régi magyar 
nyomdász czím alatt, melyben szép szavakban jut 
kifejezésre Ács meleg rokonszenve és mély rész
véte e nagy hazai nyomdász mostoha sorsa iránt. 
Czikkének végső sorai ezek :

A férfiú, kiről a fönnebbiekben emlékeztem, immár 180 
éve nyugszik jeltelen sírjában. Az emberiség változott és 
előrehaladt; de az ember ős-erényei és ős-hibái ugyanazok 
maradtak. Lelkesedés, buzgó törekvés napjainkban is gyakran 
méltánytalansággal jutalmaztatnak. Ám ez ne tartson vissza, 
hogy a pályán, melyre választásunk, de legtöbbször a sors 
által helyeztettünk — folyton előre törekedjünk: becsületet 
szerezve magunknak s általunk becsületet szerezve a hazának!

Évkönyvünk 1887-diki évfolyamát a következő 
szerény sorokkal mutatja be olvasóinak :

Mondják: minden ember annyit ér, a mennyire magát a 
társadalomban hasznossá tudja tenni. E hasznossá tétel
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lebegett előttem is, midőn a Kör fölszólítására az Évkönyv 
szerkesztését magamra vállaltam. Tudtam, mily nehéz föladat 
vár rám s mennyire nem állanak arányban a föladat nehéz
ségeivel a rendelkezésemre álló eszközök, de erőt adott ama 
tudat, hogy jót akarok, s hogy e jó szándék jó akaratra 
fog találni.

Érdekes az 1889-ki évfolyamnak szerkesztői elő
szava, melyben Ács néhány megemlítésre méltó nyilat
kozatot tesz az Évkönyv szerkesztése tekintetében, 
úgymint:

Működésünknek rugóját nem képezi se anyagi haszon, se 
a dicsőség keresése, legalább oly értelemben nem, mint azt 
a legtöbbször értelmezik. Dolgozótársak és szerkesztő, isme
reteiket s fáradságukat áldozatul hozzák a közjó oltárára; 
s ha marad a nyomda- és egyéb nélkülözhetetlen költségek 
után valami tiszta haszon, az szükségben levő szaktársaink 
javára vagy közművelődési czélok előmozdítására szolgál.

Azután, hogy megszűnt az Évkönyv szerkesztője 
lenni, mégis hű munkatársa maradt annak. 1891-ben 
megjelent tőle Két nevezetes hazai nyomda czím 
alatt a nagyszombati nyomdának és Tótfalusi Kis 
Miklós kolozsvári működésének rövid ismertetése, 
mefyben megint szépen emlékezik meg Tótfalusiról 
és ezekkel az elégikus szavakkal zárja sorait:

Sok becsületes törekvés lett már félreismertetéssel és há
látlansággal jutalmazva; de hát a nemesen gondolkodó 
ember törekvéseinek végczéljaként nem a jutalmat, hanem 
az emberiség szellemi vagy anyagi javának előmozdítását 
tekinti.

Szolgáljon ez, ha nem is vigaszul, de legalább tanul
ságul, az élet számos csalódása között.

1892-ben A jövő nemzedékről czikkezik Ács és el
mondja nézeteit a tanonczok kiképeztetéséről; 1893. 
évben pedig Vélemény a magyar stílről czím alatt 
hozzászól a sokat vitatott kérdéshez a nála meg-
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szokott alapossággal és c szavakkal fejezi be elmél
kedését : »Ne csak külsőleg, de önmagunkban, gondol
kozásmódunkban legyen meg a magyar stil!«

1894-ben újra történelmi dolgozattal lép az Év
könyv olvasói elé Öreg Rákóczi György .könyvnyom
tatói czímmel, viszont 1895-ben érdekes elmefuttatás
sal örvendeztetett meg minket A könyvnyomtatás 
mesterszavairól czím alatt. Végül a múlt évfolyamban 
Könyvnyomtatás az ezeréves hazában fölirással fölötte 
vonzóan emlékezik meg művészetünk múltjáról és an
nak fejlődését elősegített körülményekről.

Önálló munkát is birunk Ács tollából: az 1886. 
évben Párisban rendezett nemzetközi munkakiállítás 
alkalmából ugyanis megírta a magyarhoni nyomdászat 
történetét, mely munkát aztán Sasvári Ármin for
dította francziára, azt az egylet saját költségén ki
nyomatta és az Párisban szétosztásra került. (Magyar 
eredetije a Typographia 1886. évi folyamában jelent 
meg.)

A Társaskör és későbbi Szakkör felolvasásain is 
élénken résztvett dolgozataival; utóbbi években külö
nösen a márczius 15-ének jelentőségét ünneplő össze
jöveteleken tolmácsolta lelkes hangon tartott alkalmi 
beszédekben érzelmeinket. — 1884-ben egy komikus 
epizódot olvasott föl Ács tanonczkodásának idejéből, 
melyben Jókai Mórnak is jutott szerep ; felolvasásába 
aztán a következő reminiszczencziát szőtte be :

Ismeretes, miszerint Hugó Viktor Nyomorultjainak első 
kiadása alkalmával a lapok azt írták, hogy a szedők, egy- 
egy érzékeny szép részletre akadva, sírva fakadnak s nem 
haladhatnak munkájukban. Bár nem ilyen, de ehhez hasonló, 
hogy az a szedő-nemzedék, melyhez én is tartoztam, mint 
túlnyomólag németajkúak, közölök nem egy, szedés közben 
Jókai művei által kapott kedvet a magyar irodalom iránt s
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vetkőzte le az idegen szellemet. Hála ezért is a koszorús 
írónak, kivel a teremtő igazán jókedvében ajándékozta meg 
nemzetünket.

1886-ban A magyar nyomdászat első századáról 
olvasott föl Ács, mely tanulmány február hóban 
szintén a Typographia hasábjain látott napvilágot. 
Ugyancsak az 1886-ki márcziusi ünnepélyen külö
nösen Petőfiről emlékezett meg és annak befolyásáról 
az 1848-ki márcziusi eseményekre nézve. Ezt a 
beszédét ekként végezte:

Harmincznyolcz év múlt azóta. A lánglelkű költő, ki a 
tömeget lelkesítette, ott nyugszik ismeretlen sírjában; dicső
sége az egész világé, de a hazáért, az emberi jogokért egy
kor oly hőn érző szive a mienk maradt, s midőn ma a 
magyar sajtó munkásai a sajtószabadság kimondásának 
emlékét ünnepük: hasson el siri álmához a lelkesedés zaja, 
melylyel népének kicsinye és nagyja ünnepli az általa hir
detett eszmék diadalát; mely eszmék, a míg magyar szó és 
magyarul érző szív lesz a négy folyó országában, legyenek 
örökké szentek és mindenkor uralkodók!

Az 1888. évben tartott márcziusi emlékünnepélyen 
Ács egyebek közt a következő lelkes szavakban 
méltatja a nap fontosságát:

Ha fájdalmas és lealázó a fizikai rabság az isten képére 
teremtett embernél, kétszerié lealázóbb, ha ez isten képére 
teremtett embernek nemesebb része, annak szelleme, viseli 
a bilincset.

S ezért kétszeres örömmel ünnepeljük mi, a kik munkánk 
által hazánk s az emberiség szellemi tökéletesbülésén segéd
kezünk, a negyven év előtti nagy és dicső mozzanatot, mely 
nemzetünk történelmének nemcsak egyik legragyogóbb lap
ját, de annak életében fordulópontot képez.

Ugyanabban az évben értekezett Az önképzö-egylet 
és a Typographia történetéről, mely felolvasásban 
Zaka Lajos egyleti történetének több téves és hézagos 
állítása nyer helyreigazítást. Ezt a felolvasást követte



26 FARAGÓ

1889-ben a Humor az ólomporban czímű és 1891-ben
a Viszontagságos könyvcsinálás; mindkét humoros 
tartalmú felolvasással nagy élvezetet nyújtott Ács 
hallgatóinak.

Az 1890-ben rendezett szedő versenyhez szintén 
Ács írta meg az autografiai úton sokszorosított 
kéziratot.

Találunk még egy igen tanulságos dolgozatot tőle 
a Magyar Nyomdászat 1890. évfolyamában Képző
művészet a magyar nyomdászatban czím alatt. Úgy
szintén rendes munkatársa volt ő az 1891-ben meg
indult Grafikai Szemlének. E lap első évfolyamában 
nagyérdekű tanulmányt írt az 1858-ban Kocsi Sándor 
által Budapesten nyomtatott Szent Erzsébet legendája 
czímű díszmunkáról, valamint Egy elfelejtett jubileum 
czím alatt megemlékezett az önképző-egylotnek 25 
évvel azelőtt történt megalapításáról. A Grafikai 
Szemle 1892-ki évfolyamában pedig igen szépen érte
kezik Régi könyvnyomtatók bérviszonyai czímmel. 
Szintúgy közölte e lap Ács Mihály emlékbeszédét, 
melyet a Szakkör tízéves fennállása alkalmából 1892. 
október hó 23-án tartott.

Kossuth Lajos elhunyta alkalmából a Grafikai 
Szemle Ács Mihály tollából eredő búcsúztatót közöl, 
melyben a következő megható tételek fordulnak elő:

Az emberiség legmagasztosabb eszméi: a szabadság, az 
emberi jogok egyenlősége, a haladás képezték evangéliumát, 
mely eszméknek nálánál ékesen szólóbb s ragyogóbb tollú 
prófétája soha sem volt.

Mint a nép gyermekei, s az eszméket és világosságot 
terjesztő nyomdászat munkásai, kétszeres tisztelettel tekint
hetünk munkálkodására, mely történelmünkben korszakot 
jelez, és áldhatjuk emlékét, mely élni fog örök fényben, míg 
e földön magyar sző hangzik.
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Az 1895-ki márcziusi ünnepélyen Régi könyvnyom- 
tatók és azok műveiről olvasott föl; utoljára pedig 
1896. márczius 15-én hallottuk élvezetes modorban 
tartott fölolvasását az Otthon írói kör helyiségében, 
A boldogult czenzura idejéből czím alatt. Ez volt 
utolsó nyilvános szereplése Körünkben, melyben, ha 
kóros fizikuma csak némileg megengedte, legszíve
sebben forgott.

A Vasárnapi Újság is hozott Ácstól alkalmi dol
gozatokat; legutoljára szintén 1896. márczius 15-ki 
számában Öreg nyomdászok a sajtószabadság első 
termékeiről felírással, helyreigazítva abban némi téves 
állításokat az 1848. márcziusi napoknak a Landerer- 
nyomdában történt lefolyásáról.

Végül még meg kell emlékeznünk Ács két mun
kájáról, melyeket a hozzá oly közel állott Franklin- 
társulat személyzetének szentelt, értjük a Kápolnai 
Ferencz és Prohászka József jubiláns szaktársak 
életrajzait. Néhai Kápolnai Ferencz 1887. október 
hó 9-én ünnepelte meg szedőpályájának ötvenedik 
évfordulóját és ez alkalommal Ács ezekkel a sorok
kal vezette be az ünnepelt életrajzát:

A Gondviselés különös kegyelme mellett, nagyon ész
szerű életmód szükséges arra, hogy valaki a mi pályánkon 
félszázadig folyton működve, érzékelnek teljes birtokában 
és munkaképes állapotban megmaradjon. .

S talán éppen, mert oly ritka eset, ragadják meg az egyes 
nyomdaszemélyzetek vagy egész városok nyomdásztestületei 
oly örömmel az alkalmat, hogy a hosszú pálya — gyakran 
szivet sebző — töviseinek nyomát legalább egy napra el
feledtessék s a zord napok emlékét egy baráti, testvéri kéz
szorítás melegével föléngeszteljék.

Második életrajzi munkája a Prohászka Józsefről 
írott volt, kit 1896. április hó 5-én tisztelt meg a
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Franklin-személyzet szép emlékünnepélylyel. E munka 
Ácsnak egyik íeghangulatosabb és legjobban sikerült 
irodalmi terméke, fájdalom, a legutolsó is. Mintha 
előérzete lett volna közeli haláláról, megírta ebben 
az ünnepi iratban nagy keretben a Franklin-társulat 
nyomdájának szép múltját, korszakról korszakra ki
sérve annak működését és fejlődését; a mellett bele
szőtte a jubilánsnak élményeit, végakkordjaiban pedig 
a következő fohászban csendül ki Ács hattyúdala:

A sajtószabadság, melynek ünnepélyes kinyilatkoztatásá
nál ő is, mint parányi tényező működött, megtermetté gazdag 
gyümölcseit. A mit a nyomdászat akkori technikájában nagy
méretűnek, jelesnek találtak, jelentéktelenné törpül a mai 
mennyiség és minőség mellett. Es nem puszta véletlenség, 
hogy azon nyomdának, mely először hirdette a sajtószabad
ságot, éppen utódja lett hatalmas úttörő a sajtó termékeinek 
magas színvonalra emelésében; működésében ezzel nemcsak 
saját magára, de az összes magyar nyomdászatra dicsőséget 
árasztva.

Álljon a régi ház, hatalmas toldalékaival, megszámlál
hatatlan időkig; szolgáljanak csarnokai a tudomány, művé
szet és humanizmus érdekeinek; szolgáljon a nyomdászatban 
mintául a jóizlés terjesztésére; legyenek munkásai ötven 
évi működés után is oly egészségesek, oly ép erőben, mint 
Prohászka József.

Nagy volt a szíve, nemes a gondolkozásmódja, 
miért is erős a meggyőződésünk, hogy Ács ez imád
ságszerű fohászban némán belefoglalta az összes 
magyarhoni nyomdászságot. Legyen úgy! Ács Mihály 
szelleme pedig vezéreljen minden cselekvésünkben!

Faragó.
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A könyvnyomdászatban igen fontos művelet az 
úgynevezett géprevizió. Ennek végzésére ott, hol a 
főnök, nyomdavezető, vagy házi korrektor a munkát 
nem győzi, revizort alkalmaznak, a kinek azután 
feladata, a sajtóból kikerült első példányt az imprimált 
korrektúrával összehasonlítani, hogy az azon kijelölt 
hibákat pontosan kijavították-e.

A revizor teendője nagy feladattal jár, mert a 
kinyomatás előtt ő az utolsó tényezője annak, hogy 
a nyomtatván}  ̂ kifogástalanul kerüljön a megrendelő 
kezeibe. A revizor rendszerint felelős munkájáért, 
mert szórakozottsága vagy könnyelműsége százakra 
menő kárt okozhat, s igen sokszor zavarba is ejtheti 
a nyomdát, ha tévedése folytán olyan dologból nyomat 
selejtet, melynek papírja előre meg lévén rendelve, 
a példányszám utánnyomására nincs elég papirkészlet 
és ennek gyári úton való utánrendelése huzamosb 
időt vesz igénybe, s daczára, hogy a revizori állást 
kipróbált, megbízható egyénnel töltik be, számtalan
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az eset, mikor az e munkában kipróbált és gyakor
lott szem is megtéved.

A revízió technikája tömérdek aprólékosságból áll, 
melyeket az alábbiakban megkisérlek ismertetni; a 
részletekbe bocsátkozás előtt azonban a revíziók 
válfajait négy főrészre osztom.

1. Akczidencziák.
2. Táblázatok.
3. Könyvek, hírlapok.
4. Dísznyomtatványok.
E négy főrészből kiindulva, elmondom, hogy minden 

egyes részt mily műveletnek vessen alá a revizor 
és minő óvórendszabályokra terjedjen ki figyelme, 
hogy a selejt nyomatását elkerülhesse.

1. Akczidencziák. E fogalom alá tartoznak mindama 
nyomtatványok, melyek a sűrű (compress) szedés 
keretén kívül esnek. Kereskedelmi nyomtatványok, 
tabellák, hirdetések, czimlapok stb. stb. A gépmester 
sajtóba emeli valamely megrendelő ezégkártyáját és 
a félig-meddig nyomásra elkészített szedésről, az 
imprimált korrektúra kíséretében átadja az első le- 
nyomatot. A revizor első sorban összehasonlítja ezt 
az imprimaturral s a netán meg nem korrigált hibát 
a revízión újra kijelöli; az összehasonlítást elvégezve, 
gondosan átnézi a sorokat, hogy nincs-e bennük 
sérült vagy idegen betű, e mellett el is olvassa a 
sorokat, hogy míg a szedést a sajtóba emelték, nem 
esett-e keresztül valamely szó, és ha kiesett, a vissza
állításnál nem dugtak-e el egy vagy két betűt. Igen 
természetesen, a gondos átnézés daczára mindeme 
műveletnek igen gyorsan kell megtörténnie, s a revizor 
gyakorlott szemének e vizsgálódás közben azt is 
meg kell látnia, hogy vonalban állanak-e a sorok,
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nem csúszatt-e egymásra a formazárásnál a sorok 
között a térző, mely alig észrevehetően, de mégis 
ferdévé tette a sorokat; nincs-e valahol szedés-tech
nikai hiba. Mikor mindeme dolgokat rendbehozta, rá
írja a példányszámot, elővigyázatból a gépmestert 
ismételten figyelmezteti a munka miként való végzé
sére, akként, hogy az imprimaturra vagy kéziratra 
jegyzett észrevételeket: milyen színnel nyomassák, 
hány példány után jön a mutáczió stb. stb. a revízióra 
jegyzi és átadja a formát sorsának, a kinyomatásnak, 
és jaj a revizornak, ha a gépmester előbb kész a 
forma előkészítésével, mint ő a revízióval.

2. Táblázatok. E néven értjük a nyomtatványok 
mindama nemeit, melyek függélyes és részben haránt 
vonalakkal nyomatnak. De ezek is kétfélék, úgymint 
a különféle hivatalok kezelési nyomtatványait képező 
tabellák, valamint egész könyveket képező, úgynevezett 
beszedett táblázatok, melyek többnyire kimutatások 
szoktak lenni. Itt a revizor figyelme első sorban arra 
terjed ki, hogy helyes-e a kilövés; kezelési tábláza
toknál, hol a fejben kevés a szöveg, ismételten átfutja 
szemeivel a szókat és az egymás mellé szedett léniák 
között támadt nyílásokat kék irónnal bekarikázza, 
jeléül, hogy a gépmester nyissa föl a formát és a 
szedő tolja össze a léniákat. Utánrendelt táblázatoknál 
a revizor mérje össze az eredetit a géplevonattal, 
hogy nincs-e egyik vagy másik rovat szélesebbre 
vagy keskenyebbre szedve, a táblázat nem szélesebb 
vagy keskenyebb, hosszabb vagy rövidebb-e a min
tánál; a haránt vonalak száma pontos-e ? Nagyon 
fontosak ezek az aprólékosságok, mert a legtöbb 
esetben az utánrendelt táblázatot a hivatalban már 
teleirtakkal mintegy folytatásképen egybekötik, s ha
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most nem egyeznek a vonalak,, a hivatal vissza
küldi. Továbbá ismeretesek a belső- és külsőíves táb
lázatok, melyeknél gyakran utánrendelik a belső ívet, 
s ha a szedő és nyomó hibáztak, a revizornak meg 
kell látni, hogy a szedő holmi könnyebbségért meg
változtatta a rovatok szélességét, a nyomó pedig 
nem alkalmazkodott a kötő- és fejhézag dolgában 
a mintához, mert ha ő meg nem látná, a megrendelő 
bizonyára meglátja, hogy az utánrendelt táblázat 
egy-két ciceróval magasabban van nyomva a papírra, 
vagy a kötőhézag keskenyebb és nem lehet a belső 
ívekkel egybekötni s a revizor örülhet, ha csak egy-két 
rizsma papír árával menekül a bajból. A midőn pedig 
aláírja a revíziót, jól ügyeljen, nehogy az éppen 
szintén kezeügyében levő s hasonló papírra nyomandó 
táblázat példányszámát írja reá, mert a gépmester 
kinyomja, ha 2000 helyett 20.000 is van reá írva; 
és a mint én tudom, a revizorokon is megesik, hogy 
— szórakozottak.

3. Könyveli, hirlapolt. Csakis sűrű szedést értünk 
alatta, vagyis könyveket, heti lapokat, folyóiratokat 
stb. E nyomtatványoknál már több időt vesz igénybe 
a revizor munkája, mint az előzőeknél, mert a tömör 
sorok között is kell kutatni, böngészni a rossz 
és esetleges idegen betűket, melyek a géplevonat
ban most már tisztábban is láthatók. Ezek revízió
jánál első teendő az ív összehajtogatása és meg kell 
győződni arról, hogy jó-e a kilövés, ellenkező esetben 
csak az átlövés után fogjon munkához a revizor, 
mert e műveletnél többnyire elcsúsznak a szélső betűk, 
eldől az oldalszám s könnyen, észrevétlen esik meg 
a baj.

Ha a kilövés rendben van, kezdődik az össze-
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hasonlítás a szerző-korrektúrával, melynek pontos és 
figyelmes végzésénél különösen szemmel tartandók 
a szedő által végzett korrektúrák : nincs-e valamely 
betű vagy szó eldugva, a sor esetleges kizárásánál 
nem szorult-e két szó egymás mellé, egyenletesen 
van-e a sor kizárva, s ha csakugyan hanyag volt 
a szedő munkája, a kijavítás után neki is figyelmébe 
ajánljuk, hogy jól végezze munkáját. Az összehasonlítás 
végeztével minden oldalt köröskörül jól megnézünk, 
nincs-e a sorok szélén elcsúszott vagy a forma 
zárása közben eldőlt és a gépmester által fordítva 
visszaállított betű; ezt követőleg gyorsan átfutjuk 
szemeinkkel a sorokat s a netán előbukkanó csonka 
vagy idegen betűt nyomban kiirtjuk.

Ne kerülje el figyelmünket az ívjel, az úgynevezett 
norma. Ez ugyan a könyvkötőnek szól, de nagyobb 
bajnak lehet szülője, ha több kötetre terjedő köny
veknél a római számmal jelzett első vagy második 
kötet ívjele téves.

Oly könyveknél, melyeket ábrákkal nyomnak és 
az ábráknak még aláírásaik is volnának, föltétlenül 
elolvasandók az aláírások, mert a nyomó minden 
ábrát alárak, s ha eldől egyik-másik szó, nem sokat 
törődik vele, hanem úgy a hogy odabiggyeszti és 
siet mielőbb levonatat adni a revizornak. így oldalról- 
oldalra menve, minden hibát tisztán és érthetően ki
jelölve, az ív első oldalára írja a példányszámot s 
a revíziót további elbánás végett kiadja a szedőnek.

Ha a hibáktól és rossz betűktől nagyon »mákos« 
volt a revízió, úgy szemleívet kérünk s lehetőleg 
villámgyorsasággal összehasonlítunk mindent. Föl
tétlenül szemleívet kell kérni, ha ábrás nyomtatvány
ról van szó, mert az első lenyomatban az ábrák

3
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még nem nyomódtak le elég tisztán, a gépmester 
pedig nyomásrakészítés közben ki is szedegeti és 
alárakja őket, és mint a tapasztalás bizonyítja, meg
fordítva tesz néha-néha egyet vissza; igaz, hogy őt 
éri a nagyobb baj s nem a revizort, ha így ki
nyomja a formát, de a dolgát értő revizornál ilyesmi
nek megtörténni nem szabad. A szemleívet mindig 
a kiadvány rendes papírján nyomva adjuk a revizor
nak, s míg ő az úgynevezett szuperrevíziót végzi, a 
sajtó már működésben lehet, mert ritka eset az olyan 
hiba, melyért az addig nyomott példányokat el kellene 
dobni.

A hírlapok és egyéb néven ismert sűrűszedésű 
nyomtatványok revízióját épp úgy végzik, mint azt a 
könyvek revíziójáról elmondottuk.

4. Dísznyomtatványok alatt azt értjük, a mikor 
valamely művet több színben nyomatnak. Mindannyian 
tudjuk, hogy mielőtt a szedő valamely formát a 
nyomandó színek szerint szétbont, azt előbb fekete 
lenyomatokon imprimálják. A gépmester teendőjét a 
nyomás körül igen sokszor az szabja meg, melyik 
szín kezdésével végzi biztosabban a pontosan egy
másba illő nyomást. Tehát a revizor gyámkodása 
fölötte szükséges annak ellenőrzésére, hogy nincsen-e 
a forma rosszul zárva ? Ha a revizor jó nyomdász, 
nagyon könnyű a feladata, biztosan le tudja mérni 
a fekete levonatról, nem tévedt-e a szedő egy-két 
térzővel a színes sorok beállításánál, vagy jól állította-e 
be a gépmester a sajtóba az ívet. Három színben, 
vagy inicziáléknál, esetleg színes ráma alkalmazásá
nál nagy gondosság kell a formák egybeállításához 
és ily kényes esetekben a revizor mindenkor úgy 
mérjen az ő fekete korrektúrájával, mintha az rőf
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volna, így könnyen megállapítja a helytelen forma
zárást, vagy a szedő tévedését. Minden színes sort 
olvasson el, a szók közötti beosztásra különös 
figyelme legyen. Miután a magyar nyelv nagybetűinél 
igen könnyen letöredeznek az ékezetek, különösen 
ha a szedés sok korrektúrán ment át, erre különösen 
ügyeljen s ha ideje engedi, ne bizakodjék a gép
mester jóakaratára, hanem nyomás közben győződjék 
meg, nem tört-e le valamely főbb czimsorban az 
ékezet.

A revizornak észre kell vennie a szedés-technikai 
hibákat is. Nyomtatványaik kiállítására kényes nyom
dák szívesebben eltűrnek holmi nyelvtani vagy sajtó
hibát, mint a legjelentéktelenebbnek látszó nyomdá- 
szati szabály áthágását, miért is ott, hol a vezetőség 
tudatában van a nyomdászat sok csinjának-binjának, 
csak tanult nyomdászt alkalmaznak revizornak.

Pusztai Ferencz.

3’
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A napjainkban készülő összes papirfajok kilencz- 
tizedrészét a nyömdász maga dolgozza fel. Minden 
egyéb papirszükséglet az összes gyártásnak csupán 
tíz százalékát teszi ki.

A papír a nyomdász nélkülözhetetlen segédszere, 
mely nélkül művészete még ma is a kezdetlegesség 
alacsony fokán állana. Annak hiányával szövetet és 
pergament kellene alkalmazni, a mely anyagok sokkal 
nehézkesebbek és sokkal költségesebbek, semhogy 
ma közel kétmillió nyomdásznak megélhetést nyújt
hatnának.

Miután tehát a nyomdásznak létkérdését képezi 
a papír, szükséges, hogy e fontos anyagot ismerje 
is’; szükséges, hogy tudja annak készitésmódját, is
merje a kereskedelemben előforduló papírminőségeket, 
azok alakjait és súlyát, tájékozva legyen azokról az 
eljárásokról, melyeknek segítségével felismerheti a 
papír értékét, megítélheti annak alkalmazhatóságát 
és tartósságát.
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A papír anyaga.
Minden szerves anyag s így a papír is, rostok 

által képezett szövet. A rost, mely elosztva igen 
finom vékony szálacskákból áll, minden létező és 
élettel bíró anyagnak az alkotóeleme, tehát a papír
nak is legelemibb részét képezi. Papírnak e szerint 
minden élő anyagot fel lehetne dolgozni. Az állatok 
húsa, bőre, szőre, sőt vére (annak fibrinje), a növé
nyek gyökere, törzse, lombja mind rostokból állanak.

Erre a czélra azonban leginkább csak egyes nö
vény-fajokat alkalmaznak, minők például kitűnő erős 
és tartós, könnyen feldolgozható sejtjüknél fogva 
a len és a kender. A kinai eperfa és az amerikai 
yukka rostjai majdnem vászonerősségű és szövetként 
gyűrhető papirt adnak. Az Afrikában termő espartofű 
és abaca papírkészítésre szintén kiválóan alkalmas. 
Végül nagyon czélszerű és olcsó előállításuknál fogva 
hálás anyagot szolgáltatnak a tűlevelű fák rostjai is.

A papír gyártása.
A papírgyártáshoz alkalmas növények rostjai oly 

tömören vannak egymáshoz tapadva, hogy mindenek
előtt azok szétlazításáról kell gondoskodni. Ebből a 
czélból a feldolgozandó növényt köszörülésnek, őrlés
nek, illetve szétvagdalásnak vetik alá. Az őrölt vagy 
köszörült és így szétlazított anyagot sok vízzel 
egy Hollandernek nevezett segédgépben mossák és 
fehérítik, majd enyvezik, esetleg megfestik, minek 
megtörténte után mint félanyag a papirgépbe kerül.

A ma forgalomban levő papirfajok túlnyomó nagy 
része faanyagból való. A fából nyert köszörülék 
azonban, melyet Keller-Voelter 1847-ben fedezett fel,
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csak egészen közönséges papírnak dolgozható fel, 
mert ez aránylag rövid idő múlva megsárgul és 
szétmálik. Szükséges tehát, hogy a megsárgulást és 
szétmálást okozó anyagot eltávolítsuk, ha fasejtekből 
olcsó, de tartósabb papirt akarunk nyerni. Ebből 
a czélból a faanyagban jelenlévő lignint, a sejt tár
saságában előforduló tulajdonképeni faanyagot, me
lyet Houghton 1857-ben fedezett fel, el kell távoli- 
tanunk.

A lignin vagy lignit ugyanis erős lúgban vagy 
hígított kénsavban oldható, míg maga a sejt válto
zatlan marad. Az úgynevezett nátroneljárás (Hough
ton találmánya) lúg, a szulfideljárás pedig, melyet 
1869-ben Tilghmann talált fel és 1873-ban Mitscher- 
lich tökéletesített, sav segítségével tisztítja meg a 
faanyagot, illetve változtatja át sejtanyaggá. Ez 
azután állandóbb, szebb és nagyobb értékű papirt 
szolgáltat, mely az idő és a változó hőmérséklet 
befolyásának nincs már oly nagy mérvben alávetve.

A papirgép átvéve a pépalakban elkészített nyers
anyagot, lemezekké alakítja azt, melyet azután már 
papírnak nevezünk. Egy modern papirgép egész lán- 
czolatát képezi a váltakozó proczesszusoknak. A gép 
maga 20—25 méter hosszú, 2—3 méter széles 
kolosszus, melynek egy külön a czélnak megfelelő 
épületre van szüksége. Ez a gép két főrészből áll. 
Az egyikben az anyagot nedves alakjában, a másik
ban mint megszáritott kész árút kezelik. Az elő
készítő és fehérítő gép által szállított, csak félkész 
anyag a papirgépen előbb homokfogón, azután csomó
fogón megy keresztül, hogy minden alkalmatlan, még 
jelenlévő idegen anyagtól megtisztulva a szitára 
kerüljön.



PAPIRIS MERTETÉS 39

A szita azután átalakítja a pépet tulajdonképeni 
papírrá. Ez olyanformán történik, hogy egy hosszú, 
megfelelően széles, két végén összefonott, fahengere
ken forgó végnélküli drótszöveten a papirpépet foly
tonos rázás és előremozgás által víztartalmától 
megfosztják. Ha a papirt vízjegygyel kell ellátni, 
ennek rajzát a szitára szövik, a drótszövet azután 
kiálló részeivel a rajta végigfutó anyagon vissza
hagyja a kívánt mélyítést, mely, világosság elé tartva, 
feltünteti a beszövött rajzot.

A víztelenített papirpép most mint folyton nedves 
kész papírlap szintén hengereken forgó végnélküli 
nemez-szövetekre kerül, melyek a még jelenlevő vizet 
magukba véve, a papírlapot a gép folytatólagos 
szárító-szerkezetére juttatják. A papirgép ez a része 
olyformán folytatja a szárítást, hogy a hengereken 
fel- és lekígyózó papír között sebesen hajtott szél
kerekek által a még jelenlévő vizet elpárologtatja. 
Ez a berendezés nincs minden papirgépen alkalmazva 
s csakis akkor szükséges okvetlenül, ha a papir 
enyvezése nem az anyag feldolgozatlan alakjában, 
hanem utólag, kész állapotában történik. Innen kez
detét veszi a száraz eljárás. A most már nagyon 
gyengén nedves papirpálya óriási melegített aczél- 
hengerek közé jut, a hol megkapja kívánt fényét és 
simaságát. Az úgynevezett gépsima papírokat csak 
a papirgépen simítják, míg különösen fényes és 
kiválóan simított papírokat ezután még külön e czélra 
szolgáló gépeken tovább is kell kezelni. Tovább 
jutva, a papirpálya ollószerkezete által előbb hosszá
ban, majd székében a kívánt alakra metszik, most 
pedig mint teljesen kész árú a csomagoló-helyiségbe, 
innen pedig a kereskedelembe jut.
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Régente a papirt kizárólag kézzel szokták volt 
meríteni. Az őrölt és kellően elkészített anyagot nagy 
merítőkádakba öntötték, mezekből azután a papír- 
készítő legények a papírlap alakjának megfelelő 
nagyságú szita segítségével egyik lapot a másik 
után kézzel merítették ki. A víz lefolyása után a 
szitán visszamaradt papírlapot előbb enyvezték, aztán 
megszárították, végül présben — a mennyire-annyira— 
kisimították. Ilyen, kézzel merített papírok szélei, 
mert azok a szita széléhez ragadnak, foszlányosak. 
A papirgépen előállított, úgynevezett utánzott (imitált) 
merített papirok úgy készülnek, hogy a szita széleit 
a papírlap alakjának megfelelően betömik, minek 
következtében a papíranyag pgy része odaragad és 
szintén foszlányos marad.

A papír alakja és súlya.

A forgalomba kerülő géppapírok oly sok alak- 
változatban, az egyes alakok pedig oly tömérdek 
súlyfokozatban találhatók, hogy azok megírása tel
jesen czéltalan dolog volna. Van azonban mégis egy 
szabály, mely az alakok sokaságát csoportosulni 
kényszeríti, s ezt aranyvágásnak (goldene Schnitt, 
coupe dorée) mondjuk; alatta pedig oly szabályos 
négyszögű lap esztétikai arányosítása értendő, mely
nek egyik oldala hosszabb a másiknál. Eltekintve az 
ízlés ferdeségeitől, az ívrétben, negyedrétben, nyol- 
czadrétben stb. összehajlított papír hosszára és szé
lességére nézve tehát bizonyos esztétikai törvény 
létezik, mely az egyik oldalt a másikhoz úgy ará
nyosítja, mint a hogy három az öthöz aránylik. Ha 
tehát egy bizonyos alaknak keskenyebb oldala
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24 ciceró, akkor szélesebb oldalának 40 cicerónak 
kell lennie, hogy arányos és szép legyen. Ez az 
arányosítás azonban korántsem önkényből eredő, 
hanem az emberi test természetes proporczióján 
alapszik és már a klasszikus ókor művészei által is 
alapul vétetett. E szabályt csak századunk közepén 
ismerték fel műtörvénynek, a mióta ugyanis a művé
szeteknél és a műiparnál híven ragaszkodnak hozzá.

A könyvnyomdászatban ezt a törvényt — habár 
tudton kívül is — már kezdettől fogva követték, 
rendszeres alkalmazása azonban csak újabb keletű. 
Szintén alig nehány évtized előtt történt, hogy egyik 
papirgyáros-kongresszuson az aranyvágás szabályai 
nyomán megállapították ama papiralakok terjedelmét, 
melyek a mindennapi használatban leggyakrabban 
előfordulnak. Ezt a határozatot a porosz ország- 
gyűlés magáévá is tette és törvénynyé emelte s azóta 
majdnem minden országban bevezették ezeket az 
alakokat. Némely helyen ugyan nehány milliméterrel 
eltérnek az alább felsorolt alakok egymástól, de az 
alap velők mégis, legalább egyelőre, meg van vetve, 
mely után a papirkereskedő és nyomdász papir- 
raktárát a legszükségesebb fajokkal berendezheti.

A most Magyarországon forgalomban levő papir
alakok és azok elnevezése a következő:

0- ás 34/42 cm. kis irodai.
1- es 35/4372 cm.
2- ős 36/45 cm. nagy irodai.
3- as 38/4772 cm.
4- es 40/50 cm. kis iktató.
5- ös 42/52 cm. nagy iktató.
6- os 44/5572 cm.
7- es 46/58 cm. kis médián.
8- as 47/60 vagy 46/59 cm. médián.
9- es 48/62 cm. kis regál.
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10-es 50/70 cm. regál.
lt-es 55/76 cm. nagy regál.,
12- ös 60/86 cm. imperial.
13- as 63/95 cm. nagy imperial.
14- es 65/100 cm.
15- ös 68'5/104 cm.
16- os 74/110 cm.

16-osnál nagyobb alak rendszerint nem is fordul 
elő, mert ez jelenlegi gyorssajtóink nyomófelületét 
már túlhaladja; de vannak papirgépek, melyek l'/a 
méter szélességű papirt is.tudnak előállítani. Ezek a 
nagyobb alakok tekercsekben jönnek forgalomba, s 
mint rajzoló-, csomagoló- és mázolópapirokat hasz
nálják.

Épp úgy, mint az alaknál, a súlynál, illetve a 
vastagságnál is vannak határok. A papirgépeken ma 
előállítható papírok vastagsága a 0’2 millimétert túl 
nem haladhatja. Ha vastagabb íveket akarunk gyár
tani, úgy azt csak két vagy több lap összeragasz- 
tása által érhetjük el; az így nyert gyártmányt kar
tonnak mondjuk. A legvékonyabb papírok pedig, 
melyekhez a selyem és flórpostapapirok tartoznak, 
legfeljebb O'Ol mm. vékonyságúak lehetnek.

A papír értékének megállapítása.
Ez nagyon kényes tárgy az avatatlanra nézve. Mint 

minden egyébnél a világon, úgy a papírnál is a 
külszín, a szemnek kínálkozó tetszetős felület, érzé
keny csalódások kútforrása. A mai közönség pedig 
rendesen csak külső és feltűnő tulajdonságok után 
Ítél. Vizsgáljuk meg tehát, hogy a külszín, s mi a 
nyomdásznál fődolog, az árúért adott összeg arány
ban áll-e a papir belső becsével s így tulajdonképeni 
értékével.
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Vájjon van-e érzékeink részére valami megbízható 
külső ismertetőjel a papírok értékeinek megitélheté- 
sére? Erre a kérdésre kitérés nélkül válaszolhatunk, 
hogy ilyen megbízható külső ismertetőjelek nincsenek, 
itt tehát okvetlenül szükséges, hogy az összes papir- 
fajokat ismerjük és összehasonlítás útján egyes, a 
vizsgálat tárgyát képező papirt meg tudjuk becsülni. 
A jártas szem és biztos kéz nagyon megközelítő 
hozzávetőleges ítéletet mondhat, de döntő határozatot 
csakis műszerek segítségével hozhatunk.

Legfontosabb a papír fatartalmának megállapítása. 
Erre a czélra nagyon alkalmas a phloroglucin bor
szeszes oldata, melyet hígított sósavval hozunk 
összeköttetésbe. E kémlelőszer fasejtek jelenlétében 
a papirt a famennyiség arányához képest többé- 
kevésbbé piros színre festi. Hasonló, igen érzékeny 
vizsgálószer a kénsavas anilin vizes oldata is, mely 
a fasejteket élénk sárga színre festi. 'Mindkét szer 
előállítása igen egyszerű, sőt egyes drogua-kereske- 
dőknél készen is kapható.

Kényesebb műszerek nélkül, miket jelen alkalom
mal felsorolni teljesen feleslegesnek tartok, a papirt 
megvizsgálhatjuk még szakadási ellenállására, gyűr- 
hetőségére, enyvezésére és hamutartalmára nézve.

A szakadási ellenállást, a mi különösen nyomó
papíroknál igen fontos, úgy ítéljük meg, ha a vizs
gálandó papírból körülbelül 3—4 centiméternyi széles, 
20 centiméternyi hosszú szalagocskákat vágunk s 
azokat mindkét kéz mutató- és hüvelykujja között 
megszorítva, lassan és egyenletesen az elszakadásig 
megfeszítjük. A bírálat egy egységül választott másik 
papírszalagra vonatkozandó és az eljárásnál meg
felelő figyelem fejtendő ki.
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A gyürhetöség vizsgálata a könyvalakú, bekötésre 
kerülő nyomtatványoknál igen fontos. A már emlí
tett papírszalagot először egy, azután két vagy több 
helyen be kell hajtani, a behajtást pedig csonttal 
simítsuk le. Az elszakításnál a kifejtésre került erőt 
szintén kiváló figyelemmel kell kisérni. Megjegyzem, 
hogy mindezek az eljárások folyton ismétlődő gya
korlatot igényelnek és mégis, soha se lehet az ember 
elég jártas, ha vizsgálatait kellő figyelemmel nem végzi.

Végül a hamutartalom megállapítása szolgáltat 
fontos adatokat a papír értékének megállapításához. 
Maga a tulajdonképeni papíranyag, ha mindjárt fa- 
köszörülék is az, aránylag sokkal drágább, mint 
azok a pótanyagok, melyek igen sok használatban 
lévő papírban nem is oly jelentéktelen mennyiségben 
jelen vannak. Ezek úgynevezett töltő, csinozó és 
nehezítő anyagok. Leggyakrabban előfordulók a kemé
nyítő, szénsavas mész, kénsavas mész, fehér tim
föld, kaolin, chinaclay stb. Ez anyagok -hozzáadása 
által a papirt részben szebbé, de főleg olcsóbbá 
teszik, természetesen a tartósság és az érték rová
sára. E körülményt a papirkereskedők és papir- 
gyárosok, hogy másodrendű, de nagyon tetszetős 
árút aránytalanul magas áron adjanak el. gyakran 
igénybe veszik. E fogás ellen legczélszerűbben úgy 
védekezhetünk, ha a vétel tárgyát képező papírból 
egy gondosan lemért darabot platinadróttal körül
csavarunk és nagyobb borszeszláng fölött óvatosan 
hamuvá égetünk. A visszamaradt hamut most ismét 
mérlegre helyezzük. Ha a papír tiszta lensejtből 
állott és állati enyvezésnek volt alávetve, a hamu az 
eredetileg lemért darabkának legfeljebb l ’5°/o-át, ha 
pedig sejtanyag volt és enyvezése gyantával történt,
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legfeljebb 3°/o-at képezheti. Ezen a legmagasabb 
százalékon felül mutatkozó hamutartalom értéktelen 
töltőanyagoktól származik, melyeket azonban mi 
rendesen papir gyanánt fizettünk, daczára annak, 
hogy ezek a mitsem érő töltőanyagok a papir tartós
ságát is igen hátrányosan befolyásolják.

A papir osztályozása.

A kereskedelemben előforduló papirfajokat szük
séges volt osztályozni; szükséges volt szabványokat 
felállítani, melyeknek az ár, illetve a minőség milyen
sége és értéke megállapításánál mérvadóknak kell 
lenni.

Ilyen czélszerű, teljes áttekintést és a mi fő, az 
anyagtartalomra nézve is könnyű tájékozást nyújtó 
a következő összeállítás, mely szerint azután az 
egyes minőségi osztályok könnyű szerrel felállít
hatok: 1. okmány-, irodai és nyomó-papírok; 2. cso
magoló- és falragasz-papirok; 3. másoló- és selyem- 
papírok; 4. rajzpapirok; 5. itatós- és szürle-papirok: 
6. vegykészítményű papirok (indigó, hártya, pauz- 
papir stb.); 7. technikai papirok (üvegpapir, csiszoló- 
papir); 8. festett papirok; 9. karton-papir; 10. papir- 
lemez.

Ez az összeállítás az összes papirfajokat magában 
foglalja.

A felsorolt egyes csoportok most már annyi 
osztályra és alosztályra oszthatók fel, a mennyit- a 
czélszerűség és szükség éppen megkíván. Most ki
válóan a nyomópapírokra akarok kiterjeszkedni, miért 
is a túlsó oldalon levő táblázatban csak az első 
csoportot osztottam fel.
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6 Fehér fogalmazó- és 
közöns. nyomóp.

szürkés
fehér faanyag 15—20 16—22

Szürke fogalmazó pelyhes
16—227 Színes fog. és köz vagy faanyag 15—25

színes könyvbor.p színes

Szürke fogalmazóp pelyhes
8 Közöns. nyomóp. 

Köz. színes köny. p szürkés
fehér

faanyag 10-30 14—18

* Tiszta sejtanyag elnevezés alatt minden famentes növény
rostot értünk. Tehát bármiféle kioldott fa- és szalmasejt, juta 
esparto, sum, pite, abaca, yukka, pamut, kender, len stb.
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Ennél a beosztásnál — habár a készítésre nézve 
is két főosztály különböztethető meg: a kézi készí
tésű és géppapírok osztálya — annak a már sokat 
hangoztatott nézetnek hódolva, hogy a gépen gyár
tott papírok a gyártás folytán tartósságukra nézve 
semmivel sem állanak a kézzel merített papírok 
mögött, enyvezésre és külszínre nézve pedig határo
zottan a gépen gyártott papíroknak adandó az előny, 
a kézi papírokat ezúttal tekinteten kívül hagytam.

A minőség számokkal történő jelzése, miként az az 
előbbi táblázatban is látható, általánosan el van már 
fogadva. 1-es anyag alatt mindig miniszterpap irt,
3-as anyag alatt mindig szép fehér famentes iró- 
papirt, 7-es anyag alatt mindig simított szürke pely
hes fogalmazópapir-anyagot értünk, s így van ez a 
többinél is.

Ha tehát egy papirfaj értékét meghatározni akar
juk, első dolgunk legyen annak anyagtartalmát úgy 
megállapítani, hogy az a közölt táblázatban elő
sorolt osztályok valamelyikébe beleülő legyen. Ha 
már megbizonyosodtunk, hogy az illető papír pl. 
3-as minőségnek felel meg, annak átlagos értékét 
már ismerni fogjuk, ha a rendes piaczi árakat figye
lemmel kisérjük.

A 00-ás, azaz értékpapirhoz a legtartósabb anya
got, a lensejtet kell használni. A mit mi közönségesen 
rongyanyagnak nevezünk, az még nem lensejt-anyag. 
A rongyok csak szakértő és gondos kiválogatás után 
használhatók e papírok gyártásához. Miután a pamut, 
a gyapjú, a kender, a juta stb. stb. minőségre nézve 
mind a lensejt mögött állanak, ezek a legkiválóbb 
tulajdonságú értékpapíroknál mellőzendők. Az eny- 
vezésnek olyannak kell lenni, hogy az a papír haj-
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líthatóságát ne akadályozza és annak inkább gyengéd 
rugalmasságot kölcsönözzön. Az általános szokásban 
levő anyag vagy gyantaenyvezésnél tehát sokkal 
alkalmasabb a már szilárddá vált papirt még készítés 
közben állati vagy felületi enyvezésnek alávetni. 
Miután a merevséget még a papír vastagsága is 
előidézheti, értékpapírnak inkább vékonyabb íveket 
vegyünk, melyeknek súlya m.2-ként a 80—85 grammot 
túl ne haladja. Az értékpapír színe sohasem lehet 
vakító fehér, színe igen gyengéden sárgás vagy 
szürkésfehér, olyan mint pl. a napon fehérített paraszt
vászoné, mert a túlságos fehérítés már is a tartósság 
rovására esnék. Simasága és fényessége sem lehet 
olyan, mint pl. a miniszterpapiré. A sejtek szoros 
összetapadását feltételező és a gyártásnál okvetlenül 
szükséges satinageot, az úgynevezett gépsimaságot 
túl ne haladja, mert a forszírozott simítás is merevvé 
és törékenyebbé teszi az anyagot.

A 0-ás anyag mint okmánypapir, csak annyiban 
különbözik az értékpapirtól, hogy inkább hosszabb 
tartósságra, mint folytonos használatra van szánva, 
s ez okból rendesen vastagabb, enyvezése tartalma
sabb, az úgynevezett gyantaszappan-enyvezés foly
tán merevebb.

Az 1-es anyaghoz sorolható papírokhoz tartozik 
a finomabb fajta üzleti könyvpapir, a miniszterpapi r 
név alatt ismeretes vastag (0-üs alakú 16— 18 kgr. 
súlyú) legfinomabb irodai papír és az úgynevezett 
vélin nyomópapír. Ennél a minőségnél lensejten kívül 
korlátolt mennyiségben egyéb sejtanyag is jöhet 
alkalmazásba. Miután ez a papír tartóssága mellett 
főként arra van hivatva, hogy hatásos legyen, fehé
rítése már tökéletesebb, simítása pedig a legbefeje-
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zettebb. Enyvezésénél gyantán kívül keményítőt is 
szoktak használni, mely a papírnak hasonló rugal
mas tulajdonságot kölcsönöz, mint az utólagos állati 
enyvezés. Mondanunk sem szükséges azonban, hogy 
a tartósság gyakori hajlításnál a keményítő-okozta 
törékenység miatt szenved. A velinpapir illusztrácziók 
nyomására csak akkor felel meg tökéletesen, ha 
annak szívóképessége végképen megszüntetve nincs. 
Ebből a czélból úgynevezett rézkarczpapirt (Kupfer- 
druckpapier) hoznak forgalomba.

A 2-ős anyag lényegében majdnem szebb és 
nagyob sejtanyagtartalmánál fogva tisztább és át
látszóbb az 1-es anyagnál. Külsőleg voltaképen az 
1-es anyagtól csak abban különbözik, hogy míg 
amazt vastagabban, ezt vékonyabban gyártják. Anyaga, 
miután abban a lensejt csak kisebb mértékben van 
jelen, már jóval olcsóbb.

A 3-as anyag a famentes papírok legolcsóbb s 
így leggyakrabban használt fajtája. Ebben, árának 
sokszor nagyon is szorított voltánál fogva, lensejt 
nincs. Jegenye- és lúczfenyő-sejtanyagon kívül csak 
kender, juta, esparto, szalma és pamutrost található. 
Mindezek az anyagok igen jók és egy kiválóan tartós 
papirt szolgáltatnak, feltéve ha a gyártás is elég 
gondosan történik. A versenyár azonban ma már 
oly nagy, hogy valóságos ritkaság, ha töltőanyagoktól 
ment 3-as minőségű papirt találunk. Ez az oka, hogy 
ma már 32—33 krajczárért igen szép famentes papírt 
vásárolhatunk. Ha azonban a hamutartalmat meg
vizsgáltuk és azt egy ilyen papír megbírálásánál 
beszámítjuk, akkor csakhamar meggyőződhetünk, 
hogy a tiszta sejtanyag ezért az árért ma még 
nem kapható.

4
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4- es anyag elnevezés alatt egy, a 3-as anyagnak 
mindenben megfelelő színes irodai, vagy könyv- 
boríték-papirt ismerünk.

5- ös anyagnak egy, a szemnek nagyon tetszetős, 
de a világosság elé tartva, kissé homályos, felhős 
papirt mondunk, melynek hol kisebb, hol nagyobb 
része mar faanyag. Minthogy a faanyag jelenlétét 
százalékban mindeddig megállapítanunk nem sikerült, 
bár annak legcsekélyebb mennyiségét is kimutathat
juk, az értékmegállapításnál ne kutassuk, hogy a 
faanyag mekkora mennyiségben van jelen, hanem 
tekintsük a papirt úgy, mintha teljesen fatartalmú 
volna és vizsgáljuk inkább annak többi tulajdonsá
gait. Állandó anyagról itt szó sem lévén, kutassuk 
inkább azt, vájjon a feldolgozás olyan-e, mely ezt a 
papirt rövid, de erősebb igénybevételre alkalmassá 
teszi. A fősúly tehát a töltőanyagok mennyiségének 
meghatározására fordítandó, a mit a hamutartalom
ból quantitative egészen pontosan megtudhatunk.

A 6-os anyag már semmiféle sejtanyagot sem 
tartalmaz. Gyártása, fehérítése, enyvezése és simí
tása olcsóságánál fogva az 5-ös anyag mögött áll. 
Ide a fehér fogalmazó és simított nyomópapírokat 
sorozhatjuk. Tartóssága a simítás folytán jelentéke
nyebb valamivel, mint a simítatlan, tehát legközön
ségesebb nyomópapír.

A 7-es anyagú papírok mindenben megfelelnek a
6-os minőségűeknek, csakhogy nem fehérek, hanem 
színesek. A leggyakrabban előfordulók, az úgyneve
zett fogalmazópapirok szürkések, zöldesek és sár
gásak, a rajtuk látható pelyhek külön színezett és a 
még folyékony anyaghoz kevert hosszúszálú sejtektől 
származnak.
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A 8-as anyaghoz minden simítatlan, faanyag
tartalmú papirt számíthatunk. E minőségnél a fősúlyt 
kizárólag csak a töltőanyagok mennyiségének meg
állapítására helyezzük, mert a nagymennyiségű földes 
nehezék a simítás hiányánál fogva a papírt a leg
gyorsabb pusztulásnak teszi ki.

Ha az alakot a minőséggel együtt jelezni akarjuk, 
akkor törtszám alakjában előbb a minőség, azután 
az alaknak megfelelő számot használjuk. Például ha 
50X70 cm. nagyságú finom irodai papirt akarunk 
jelezni, ezt így írjuk ki: 3/i0. Ha pedig e papír vas
tagságát, jobban mondva súlyát is meg kell jelölni, 
akkor az 1000 ívenkénti súlyt a jelzéssel együtt 
használjuk, például 3/io 45 K0'

Danielisz Lipót.

4'



A MUNKAÁRAK KISZÁMÍTÁSA.

Két munkatársa van az idei Évkönyvnek a vidéh- 
röl és mindakettő egy témát penget: panaszkodik 
az óriási konkurrenczia miatt s egyben mindjárt 
megírják a reczeptet — az ellen.

Az egyik: Somos Árpád (Debreczen) általános 
számítást csinál; míg Ruzicska Gyula (Kolozsvár) 
kész árszabályt dolgozott ki a nyomdatulajdonosok 
és művezetők részére. Természetes dolog, hogy első 
sorban mindegyik a saját baja után indul és e szerint 
csinálja a számítást; de azért érdemes a közlésre 
mindakettő, mert így, egymás mellé állítva, ki-ki 
megalkothatja azokból a maga kalkuláczióját. A ki 
jobban megérti a Somos Árpád kereskedelmi szám
vetését: az üzleti viszonyához mérten dolgozhat; 
a ki azonban jobb szereti a kész, de a helyi viszo
nyokra nem mindenben alkalmazható árszabályt: az 
vegye elő a Ruzicska czikkét és abból tájékozza 
magát. Mindenesetre az idők jele, hogy a vidék is 
belekapaszkodik már az utolsó szalmaszálba.
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I.

A nyomdásziparnak létföltételét — minden egyéb 
kedvező körülményt feltételezve — csak a helyes 
és igen gondos árszámítás biztosíthatja. A felületes 
kalkuláczió kétélű kés, mely nemcsak a megrendelőt, 
de a nyomdászt is megvághatja. Innen van talán 
az a szójárás is, ha az üzletember tévedésből sokkal 
kevesebbet számított, mint a mennyit az üzleti 
haszonra való tekintettel számíthatott volna, hogy 
»megvágta magát*. A ki azonban nem fejből, hanem 
— bocsánat az egyenes kifejezésért — hasból számít, 
az másokat is megvághat, a mi azonban a közönség 
zsebére kevésbbé veszedelmes, mert az csak addig 
tűr, a míg olcsóbb forrásra nem tesz szert; azért 
a vágásért pedig a nyomdász fizeti a fájdalomdíjat 
azzal, hogy megrendelőit lassankint elveszíti.

A versenyképesség nem abból áll, hogy nyakra- 
főre olcsón dolgozzunk s az ilyenformán beállott 
csekélyebb jövedelmet a munkabérek leszállításával 
akarjuk pótolni, mert így már éppenséggel nem 
vagyunk versenyképesek. Olcsó húsnak híg a leve ; 
az olcsó és természetesen tapasztalatlanabb munkás 
nem képes önállót és tökéleteset alkotni, s így el
tekintve attól, hogy ily tökéletlen munkával a közön
ségre vonzóerőt nem gyakorolhatunk, a gyenge mun
kás ezt a hiányos produktumot is olyan hosszú ideig 
készíti, hogy ez alatt a gyakorlottabb munkás kétszer- 
annyit és a mi fő: jobbat állítana elő. Rossz papiros, 
vagy olcsó és rossz festék használata sem vezet a 
boldogulás felé. A munka ugyanis sokkal többet 
veszít értékéből, mint a mennyit a papirosnál vagy 
a festéknél meg lehet takarítani.



54 SOMOS ÁRPÁD

Ha az üzletet szilárd alapra akarjuk fektetni, 
akkor először is kell, hogy legalább egy-két értelmes 
önálló munkást alkalmazzunk,üknek a többi gyengébb 
erő az összemunkálásra be van osztva. Szóval kell, 
hogy az üzletet egységes szellem és egy bizonyos 
kitűzött irány vezérelje.

Papirost, festéket s más anyagot pedig csakis 
jót vásároljunk, még pedig — olcsón. A meg
felelő bevásárlási forrást könnyen megtalálhatjuk, s 
ha készpénzzel fizetünk, illetve a lejáratokat ponto
san betartjuk, bátran számíthatunk nagyobb kedvez
ményekre.

A számítás alapját az üzleti költségszámla felállí
tása képezi.

Vegyünk egy középnagyságú vidéki nyomdai be
rendezést 30.000 forinttal, melynek kétharmadrésze a 
szedőteremre, egyharmadrésze pedig a gépteremre esik.

A szedőterem berendezése tehát 20.000 frt. Az 
üzleti költséget három részre osztva, a következő 
összeállítást nyerjük:

a)  Üzleti és egyéb költségek:

5% tőkekamat..................... ..........................  1000 frt
6°/o leírás az értékcsökkenésért ... ............  1200 »
a faktor évi fizetésének egyhányada........ . 900 »
egy irodasegéd évi fizetése ..................... . 700 »
a lakbér............................. .... ....................  400 »
adóhányad .. .  ... ........ . ...  ... ................ 250 »
fűtés és világítás ..................... ................  400 »
irodai szükségletek és tisztogatás ... ... 200 »
biztosítás ........ ................. . ...  ... ..........  52 »
zsinór, szivacs stb, ... .. .  ....................... 50 »
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b) A szedőszemélyzet fizetése:

egy akczidensz-szedő, egyszersmind tördelő,
heti 16 forinttal ...  .................— ___ 832 frt

egy szedő heti 12 forinttal _ ___ .......... 624 »
négy szedő heti 10 forinttal .. .  ... ...........   2080 »
három szedőtanoncz heti 2—2 forinttal 312 »

összesen _ _ 9000 frt

c) A gépterem szükségletei:

5°/o tőkekamat 10.000 frt után   . . .    500 frt
5°/« leirás az értékcsökkenésért 10.000 frt

után .........................    500 »
egy gépmester heti 18 forinttal ...  .......... 936 »
egy nyomó heti 12 forinttal ... ................  520 »
két berakó leány heti 5 forinttal ... _ 624 »
egy segédmunkás heti 7 forinttal .......... 364 »
egy papirraktárnok, illetve csomagoló ... 416 »
a faktor évi fizetésének egyhányada.......... 600 »
festék-elhasználás ................  ... .. .  .. .  ... 220 »
tisztító- és kenőanyag.................................... 70 »
hengeranyag  ............. ................ .. .    50 »
világítás, fűtés, ill. a mozgony szükséglete 800 »
házbér ....................... ... .......... ................  250 »
tatarozások.......... ... ... .............................  100 »
biztosítás _ __...     .............. 50 »

összesen 6000 frt

Ebből az összeállításból látjuk, hogy a szedő
osztályra 9000 frt önköltség esik évenkint. Ha már 
most a vasár- és ünnepnapokat levonva, tiszta 
300 munkanapot veszünk, esik egy napra 30 frt, 
amit 11 munkásra felosztva, esik egy-egyre 2 frt 80 kr.,
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azaz hogy ilyen értékű munkát kellene egynek-egynek 
előállítani, hogy az önköltség megtérüljön, a kilencz- 
órai munkaidő mellett pedig körülbelül 30 kr. esik 
személyenkint és óránkint.

A szedés kalkulácziójánál tehát ezt a 30 krajczárt 
fogjuk alapul venni.

A gépterem kezelési költsége 6000 fr t; 300 munka
napot véve, esik egy-egy napra 20 frt költség, tehát 
a két gyorssajtóra kilenczórai munkaidő mellett 
egyenkint és naponkint 8 frt = 1 6  frt, az amerikai 
lábbal hajtó gépre pedig naponkint 4 frt.

A számítás kulcsa ennélfogva ez :
A szedőmunka kerül óránkint átlag 30 krajczárba, 

a nyomás pedig: gyorssajtón 90 krajczárba, az 
amerikai lábbal taposó gépen 45 krajczárba óránkint.

A kalkuláczió a körülményekhez képest vagy elő
zetesen, vagy utólagosan történik. Előzetesen akkor, 
ha a megrendelő a nyomtatvány árát azonnal kívánja 
tudni; ebben az esetben az approximativ becslésre 
vagyunk utalva. Komplikáltabb munkáknál s olyan 
esetben, midőn a megrendelő az utólagos számításba 
is beleegyezik, ezt a szedők, illetve a gépmester fel
jegyzései alapján végezzük.

A pontos és helyes számítás összeállításához ter
mészetesen szükséges, hogy a papirraktárban levő 
összes papirneműekből egy-egy mintaívet, agyártmány 
és az ár kellő ellenjegyzésével, eltegyünk.

Ezek a mintaívek praktikus szekrénybe osztályozva, 
mindig kéznél legyenek.

Most pedig térjünk át az árszámítás gyakorlati 
oldalára.

Az árszámító-könyvecskék beosztása:
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A megrendelés kelte 
Szállítandó..............

hó
.hó

Megrendelő:

d b
ív "  '

Saját ár Tisztán

Tördelés .............................................
Osztás ..................................................
Nyomás ... ..................  ... ... ........

Festékelhasználás (színnyomásnál)

Kikészítés {vágás, hajtogatás stb.) ...

Lyukasztás .............  ..................
Számozás..................... .................

Vegyes (csomagolás, postadíj stb. ) ...
Összeg ... 

A számla kelte...................
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Ez árszámító-táblázat rovatainak gyakorlati kitöl
tése a következő :

1. A folyószám, melyet a nyomtatványra is rá
teszünk, hozzátéve az évszámot, pl. így: 95/372. 
E végből szükséges, hogy minden előforduló munkát 
az árszámító-könyvecskébe bevezessünk és pedig 
olyant is, melyet kiszámítani nem kell, mint pl. név
jegyeket, gyászjelentéseket és más kialkudott meg
rendeléseket.

2. A megrendelő neve és lakása.
3. A megrendelés kelte, mikor szállítandó, számla

jegyzet.
4. Példánymennyiség, a nyomtatvány közelebbi 

megnevezése, alakja s a papír minősége.
5. A megjegyzés-rovatban a kiállítást írjuk körül, pl: 

háromszinű nyomás, előkelő kiállítás, bekötés (hány 
könyvben, hány lappal) számozás, lyukasztás stb.

6. Papirszükséglet, a fölösleget is hozzávéve: hány 
ív, esetleg hány darab, s mibe kerül ezre esetleg száza.

7. A szedés nagyban és egészben.
8. Tördelés. Itt esetleg a megrendelő hibájából 

történt újratördelést, a kefelevonatokra fordított időt, 
többszöri korrekturaküldést is fel kell számítani.

9. Osztás. Ezt a munkát sok helyen tisztogatás 
gyanánt veszik és nem számítják fel a megrendelőnek. 
Ez helytelen, mert az osztásra fordított időnek is 
meg kell térülni valahonnan, ennélfogva az osztás a 
szedéshez hozzászámítandó és pedig a szedés egy- 
harmadrészének arányában.

10. Nyomás és az előkészítés ideje egybevéve.
Színes nyomásnál, ha az egyes formák nyomása

egyenlő időt vett igénybe, a számítást átlag is vehetjük, 
pl.: 1000 db czímkártya három színben, egyenkint
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3 óra =  9 óra, ellenkező esetben pedig az egyes 
formákat külön-kiilön kalkuláljuk.

11. Kikészítés vagyis adjusztirozás alatt az utó
lagos megmunkálást értjük.

12. A festékelhasználást a színnyomásnál szintén 
fel kell számítani, a mennyiben az újrabedörzsö- 
lésnél tényleg sok anyag megy veszendőbe.

13. Könyvkötő-munka 25%> hozzácsatolásával.
14. Vegyes. A mennyiben nagyobb csomagolást, 

ládát, posta- vagy vasúti önköltségeket kell felszámí
tanunk. Ez a tétel különben az összegnek fölfelé 
való kikerekítésére szolgálhat.

A könyvecske körülbelül 500 oldalt, illetve számot 
foglalhat magában, melynek kitöltése után a követ
kező könyvecskében folytatjuk a bejegyzéseket az év 
végéig. Ezek a bejegyzések könyvelési adatokul is 
szolgálhatnak.

Az árszámító-könyvecske (Calculateur) első rovata 
a saját, vagyis bekerülési ár; a második rovatban 
a saját árat kétszeresen veszszük (100%), kivéve 
a papirt 20% hozzáadással, no meg a plakátbélyeget, 
postadíjat és csomagolást, a mi természetesen saját 
árban számítandó.

A fent jelzett 100%-nyi hozzácsatolás azonban 
még korántsem tiszta haszon, mert ebből még az 
évközben természetszerűleg mutatkozó, előre nem 
látható költségeket (mint: makulatúra, munkapangás, 
behajthatlan követelések leírása stb.) le kell számí
tanunk, úgy, hogy ezek után a legélénkebb forgalmú 
és legegészségesebb üzletnél is alig marad 10— 15% 
tiszta haszon.

A nyomdatulajdonosnak azonban semmi körül
mények között sem szabad szem elől tévesztenie, hogy
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milyen forgalmat kell okvetetlen elérni, hogy álta
lános évi kiadásai födözetet nyerjenek. Mert ha 
valakinek, mint a jelen esetben is, 15.000 frt évi 
kiadása van, annak legalább is 20—25 ezer frt forgal
mat kellene feltüntetni, ha azt akarja, hogy az üzlet 
egészséges alapokra legyen fektetve és fejlődésében 
ne akadályoztassák.

Sajnos, hogy ez nem mindig van így. Sok nyomda
tulajdonos évekig elhúzza az exisztencziáját teljes 
bizonytalanságban; a mellett ész nélkül konkurrál, 
ezzel az egész nyomdászatot fejlődésében meg
akasztván, saját magát és (tudva vagy tudtán kívül) 
hitelezőit is ámítja.

Sok mindent próbáltunk már a nyomdászviszonyok 
megjavítására, most azonban tegyük meg legalább 
azt az egyet —- tanuljunk számolni.

Somos Árpád.

II.

A hetvenes évektől kezdve — a mióta t. i. a nyomda
alapítás kapitalisták, papír- és más mindenféle keres
kedők szenvedélyévé vált és a nyomdászatot kezd
ték olyan iparágnak tekinteni, melyhez csak annyi 
kvalifikáczió szükséges, mint pl. az országgyűlési kép
viselőséghez — Magyarországon a nyomdák gomba
módra elszaporodtak s az akkor még csak szárnyait 
próbálgató konkurrenczia ma már magasan röpülő 
keselyűvé vált, mely mind több és több kevésbbé 
hízott nyomdatulajdonost ragad körmei közé és el
nyeléssel fenyegeti mindazokat, a kiknek nincs, vagy 
nagyon gyengén van az (mar t. i. a tőke), a mibe 
fentartásuk czéljaból kapaszkodhassanak.
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A kik közelről nincsenek érdekelve és nemzetiségi 
meg közművelődési szempontból ítélik meg e dol
gokat, a nyomdák szaporodását örvendetes jelen
ségnek, a közművelődés rohamos terjedésének tart
ják ; nem gondolva meg, hogy egy olyan 20-25 
ezer lakosságú városban, hol jelenleg három-négy 
nyomda tengődik s egymástól mindenféle tisztesség
telen eszközök felhasználásával halászsza el a mun
kát, sokkal több szolgálatot tehetne a közművelő
désnek (a szakemelkedésről nem is szólva) egy-két 
olyan nagyobb nyomda, mely anyagilag gyarapodva 
képes lenne egy nálunk még nagyon koczkáztatott 
vállalatra : a közművelődést terjesztő irodalmi művek 
kiadására vállalkozni; míg így sem az egyik, sem 
a másik nemcsak hogy az erre szükséges tőkét év
tizedek alatt sem tudja megszerezni, de képtelen arra 
is, hogy a kor kívánalmainak megfelelő anyagokkal 
lássa el magát és ha már a közművelődést nem, leg
alább az ipar fejlődését mozdítsa elő.

A közelről érdekelt nyomdatulajdonosok pedig, a 
kik e fonák dolgot igazi oldaláról tudják megítélni, 
összedugott kézzel nézik a .mindnyájokát fenyegető 
veszély terjedését, s egyenként, néha többen is együtt, 
siralmas panaszra fakadnak, de a vész tovább terje
dése elleni intézkedésre — holott pedig erre megvan 
a módjuk — czukros mandulával sem lehet őket 
összehozni.

Elég ennek bizonyságául az 1890. évben Szegeden 
kevés résztvevővel megtartott kongresszus határo
zatainak részvétlenség miatt írott malaszttá válására, 
a folyó évben pedig a kétszer is megkisérlett, de 
egyszer sem sikerült nyomdász-kongresszus elmara
dására utalnom.



62 KUZICSKA GYULA

Igaz ugyan, hogy az idén összejött néhány olyan 
nyomdatulajdonos, a kinek még némileg szívén fek
szik a magyar nyomdászat sorsa; de ezek is inkább 
csak azért jöttek össze az országos ipari kongresz- 
szus keretében, hogy ők is szaporítsák a millenáris 
kongresszusozók számát.

E lethargiát aztán a nyomdászatot soha nem ta
nult nyomdatulajdonosok igyekeznek minél jobban 
kihasználni; kínálják és csinálják a nyomdai munkát 
olyan olcsó áron, hogy a szakember ámultában azt 
sem tudja, hogy a papirost kapják-e ahhoz ingyen, 
vagy a munkáért nem fizetnek semmit.

Jól tudom azt, hogy a szakképzettség hiányán 
kívül még száz más körülmény játszhatik közre abban, 
hogy a nyomdai munkán még akkor se legyen meg 
mindig a remélt haszon, ha azt »jól felszámítottuk*! 
is. Mert ugyan ki vagy mi biztosítja arról a nyom
dászt, hogy az általa előre meghatározott árért fel
vállalt nyomtatott ívnél, melyen számítása szerint 
3 frt tiszta hasznának kell lenni, nem enyészik-e el 
ez a remélt haszon — hogy csak ezt említsem — 
egy rossz korrektúrával is ? Pedig mily nagy ritkaság 
az ma már, ha egy ív nyomtatását 3 frt tiszta haszon
nal vállalhatjuk e l; mert a megrendelő közönség, az 
Olcsó Jánosok által félrevezetve, mindig attól tart, 
hogy a nyomdász őt meglopja, s ha egy 2—3 forintba 
kerülő nyomtatványra van szüksége, mielőtt meg
rendelné, sorra járja vele a városban levő összes 
nyomdákat. Ezt tudva, a megrendeléstől várható 
hasznot a konkurrencziát nem űző nyomdák is kény
telenek annyira redukálni, hogy a konkurrens nyomda 
azt már csak anyagi veszteséggel, vagy legjobb 
esetben azért, hogy »a pénz forogjon«, vállalhatja el.
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És a legtöbb esetben mégis elvállalja; rontván 
ezzel a többit, de leginkább saját magát, mert az 
ilyen spekuláczióval, ha egy kis tőke és hitel van 
hozzá, lehet évekig is parazitáskodni a nyomdászat 
nyakán, de hogy a bukás el nem kerülhető, az olyan 
megdönthetien igazság, mint a kétszerkettő =  négy.

Szándékosan beszélek így általánosságban, példá
kat sem idézve, mert meg vagyok róla győződve, 
hogy mind a két f é l: a szakemberek és a konkur- 
rencziát űző kontárok ismerik a végletekig menő 
konkurrenczia által mindnyájokat fenyegető veszélyt. 
Az egyiknek éppen úgy érdekében áll, mint a másik
nak, hogy az elé gátat emeljenek. Erre pedig két 
eszköz is van : az egyik a barátságos felvilágosítás, 
a másik az erőszak. A hol nem sikerül az egyik, 
sikerül a másik. Majd elmondom miként.

A konkurrencziával űzött szertelen visszaélés okát 
én nem keresem sem a telhetetlen, gazdagodásra való 
vágyban (mert én még nem láttam a konkurrenczia 
által meggazdagodott egyetlen nyomdatulajdonost 
sem), sem a rossz indulatban, hanem a szakképzett
ség hiányában; ezzel, már t. i. a szakképzettséggel, 
sok esetben nemcsak az előbb említett szertelen 
konkurrencziát űző nyomdák tulajdonosai, de az ilyen 
nyomdák »vezetésével« megbízott mélyen tisztelt szak
társaim is nagyon kevéssel rendelkeznek s így nagyon 
korlátolt fogalmuk van arról, hogy valamely munká
nak elkészítése mennyi időt, anyagot stb. igényel, s 
nem tudnak számolni azzal, hogy egy szolid alapra 
fektetett üzletnek mennyi hasznának kell lenni minden 
egyes munkából, hogy a nyomdaüzlet számos rendes 
és az előre nem látott, munkaközben előforduló 
akadályok, nehézségek, nemkülönben a gyakori üzleti
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pangás következtében előforduló rendkívüli kiadáso
kat fedezhesse.

Igaz ugyan, hogy különösen a papirkereskedő- 
nyomdatulajdonosok leginkább maguk vagy alkal
mazottaik vállalják fel a munkákat és határozzák 
meg »blindre« nemcsak az árát, hanem még az időt 
is, mely alatt >sürgősen« elkészülnie kell, — s így 
megtörténik, hogy az a munka, melynek előállítási 
idejét ők három órában ^számították ki«, tizenkét 
óra alatt készül el — de ez nem akadály arra, hogy 
az illető nyomdavezetők lassan-lassan befolyást ne 
biztosítsanak maguknak a munka felvállalásában azzal, 
hogy minden egyes, az előbb említett esethez hasonló 
alkalomkor — már csak a saját érdekök szempont
jából is — felvilágosítsák az illető nyomdatulajdonost 
arról, hogy ennek vagy annak a munkának elkészí
tése mennyi időbe és költségbe került, vagy miféle 
akadályokat gördített annak a munkának elkészítése 
elé az író vagy megrendelő lelkiismeretlensége vagy 
tudatlansága, hogy adandó alkalomkor az ebből eredt 
kár is behozható legyen sisméti előfordulásnál ugyanaz 
vagy ahhoz hasonló munka a megkívántaié tisztes
séges árért vállaltassék el.

Hogy ezt tehessük s lehetőleg egyöntetűen járjunk 
el, szükségünk van egy oly árszabásra, melyben a 
leggyakrabban előforduló munkák árai oly minimális 
összegben legyenek megállapítva, melynél alább szál- 
lani csak úgy lehet, ha az okvetlen szükséges hasznot 
koczkáztatni akarjuk. Éppen ezért sokaknak jó szol
gálatot vélek tenni, midőn az alábbiakban egy ilyen, 
a vidéki nyomdák viszonyaihoz mért minimális ár
szabást közlök, melyből minden egyes munka ára a 
legnagyobb könnyűséggel kiszámítható.
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1. Művek, folyóiratok, lapok.
Magyar nyelvű szedés _ ... 1000 n =  22 kr.*
Idegen nyelvű szedés................  » =  24 »
Kevert szedés (kurzív stb.) _ » =  24 »
Ugyanez idegen nyelven .......... » =  26 »
Táblázatos vagy számos szedés » =  30 »

Korrektúra ívenként 2 frt. Betűkopás ívenként 
100—1000 nyomásig 50 kr., 1000—3000-ig 1 frt. 
Festék stb. 100— 1000 nyomásig 1 frt, minden 
további ezer 50 krajczárral több. Nyomás, ábrák 
nélkül, 100— 1000-ig 3 frt, ábrákkal 4 frt, minden 
további ezer 1 frt 50 kr. (Az e számítás után kijövő 
összeghez még 20% teendő remélhető haszonképen.)

2. Táblázatok
0-ás nagyságtól 5-ös nagyságig.

Szedés.
Egy oldal keresztvonalak nélkül**..................... 1.50
Égj' oldal keresztvonalakkal ... .......................2.50

* Ez a számítási alap leginkább megfelel a szedők ma 
már vidéken szinte általános 10 frt minimumának és leg
gyakrabban az általuk produkált munka mennyiségének is. 
A gyöngébbek kedvéért pedig álljon itt a művek kiszámítási 
módozata is.

Példa: Egy garmond betűkből térzővel szedett ívet kell 
kiszámítanom, hogy annak szedése mennyibe kerül ? — Egy 
oldal 24 ciceró széles és 40 ciceró magas, van tehát rajta 
(a kolumnaszámot két sornak, anschlag-sort egy sornak szá
mítva) 40 sor, egy sorba 58 n fér, tehát 40 X 58 =  2320 n 
van egy oldalon, 2320 X 16 =  37.120, egy íven tehát 37.120 n 
van, e számot most 22-vel szorozva, megtudom, hogy annak 
az ívnek a szedése (az osztást is beleértve) 8 frt 16 krba kerül.

** A táblázatok szedésénél az árak a kinyitott ív egy olda
lára vannak megállapítva.

5
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Nyomás.
Keresztvonalak nélkül 1—500-ig    ...............  2.—

minden további 500 ......................................... 1.—
Különálló keresztvonalakkal 1—500-ig ..........4.—

minden további 500 ................ ................ ..... 2.-—

5-ös nagyságtól feljebb :

Szedés.
Egy oldal keresztvonalak nélkül . . ... . . .  2.50
Egy oldal keresztvonalakkal .......................... . 3.50

Decimal-rovatokkal 50 krajczárral több.

Nyomás.
Keresztvonalak nélkül 1—500-ig ....................... 2.50

minden további 500 ................ .........................1.50
Különálló keresztvonalakkal 1—500-ig ... .. .  5.—

minden további 500  .................................... 3.—

3. Akczidencziák.

Szedés.
Egy szedőnek egy órai munkájáért 50 kr.

Nyomás.
a j Amerikai sajtón.

levélboritékok 1— 1000-ig.................................... 1.20
» 1—5000-ig (ezrenként)  . . .  —.80
» 1 — 10.000-ig > .......... —.60

egyéb akczidencziáknál
100 250 500 1000 minden tov. 1000

—.75 —.90 1.20 1.80 1.30
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b j  Gyorssajtón.

250 500
25/35 cm. 

750
nagyságig :

1000 minden tov. 1000
1.80 2.20 2.60 3.— 1.50

250 500
34/42 cm. 

750
nagyságig:

1000 minden tov. 1000
2.15 2.60 3.05 3.50 1.75

250 500
47/60 cm. 

750
nagyságig:

1000 minden tov. 1000
2.50 3.— 3.50 4.— 2.—

4. Plakátok.
100 V* 
100 7» 
100 7 i

bélyeg

»

nélkül 2.50 minden tov. 100 1.50 
* 3.50 » » » 2.—
» 5.— » » » 3.—

Színes nyomásnál minden egyes lemosásért 1 frt.
Papir felhajtogatása vagy kinyitogatásaért 1000 

ívenként 10 kr.
Papir gyári árára mindenkor 20°/o teendő.

*  *  *

Ez árszabás helyességére ime egy példa.
Egy művet vállalok fel 24 X 40 ciceró nagyságú 

oldalakkal garmond betűkből szedve. A mű 1000 
példányban készül. A papir ára 10 frt, a szedés 8 frt 
16 kr., korrektúra 2 frt, betűkopásért 50 kr., festék 
stb. 1 frt, nyomás 3 frt, összesen 24 frt 66 kr., erre 
teszek 20°/o-ot =  4 frt 90 kr. Kapok tehát egy ívért, 
29 frt 56 krt, melyből: ha a szerző* vagy a szedő.

* A munka felvállalásakor azt is ki kellene kötni, hogy 
a szerző ne vázlatot, hanem korrektül kidolgozott kéziratot 
adjon. Szerit,

5*
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az olvashatlan kézirat miatt, olyan rossz korrektúrát 
nem csinál, hogy az a felszámított két forint helyett 
négy forintba nem kerül; ha nem kell négy-öt reví
ziót küldenem a szerzőnek; ha a szedőm véletlenül 
10 frt heti bérért nem szállít nekem 6 forintot érő 
szedést; ha még valami más, előre nem látható 
kalamitás nem történik a munkával: úgy marad 
nekem egy ívnél circa 6 frt, melyből fedeznem kell 
egy részt a következő kiadásokból: a nyomdahelyi
ség bére, adó, világítás, fűtés, papirromlás, korrek- 
tura-papir, különféle eszközök és gépek romlása stb. 
stb. és ezek levonása után tessék kiszámítani, hogy 
abból a circa 6 forintból mi marad meg nekem a be
fektetett tőke kamatozására, az én fáradságomért és 
a tisztességes megélhetésre?

Nagyon kevés, de valami okvetlen marad s ez bi
zonyítja, hogy az olyan üzletek, melyek ily árszabás 
szerint számítanák a munkaárakat, sem a többi 
üzleteknek nem lennének ártalmára, sem fennállásukat 
nem koczkáztatnák.

A mint már előbb mondám, a nem szakképzett 
nyomdatulajdonosokat a minden számítást kigunyoló 
konkurrenczia káros hatásáról első sorban a nyomda- 
vezetők vagy az ezeket pótló szedők* vannak hivatva 
felvilágosítani, másodsorban pedig a konkurrenczia 
által legtöbb kárt szenvedő szakképzett nyomda
tulajdonosoknak volna hivatásuk, hogy minden eszközt 
megkíséreljenek egy országos szövetkezet megalakí
tására, a melynek legfőbb czélja lenne a fentihez 
hasonló egységes munkaárszabás megállapítása oly-

* Igen ám, csakhogy a legtöbb ilyen parvenü vidéki prin- 
czipális nem a szedőjétől, hanem valamelyik hűséges hete
sétől kér tanácsot. Szeri.
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formán, hogy azon alól közülök senki, fölül pedig, 
ha erre az alkalmat jónak látja, bárki is vállalhasson 
munkákat.

Jól tudom azt, hogy erre sokakat közülök szép 
szóval alig lehetne megnyerni, de ha egyszer a na
gyobb rész egyesülése megtörtént, ki lehet mondani 
azt, hogy a szövetségbe tartozó nyomdatulajdonosok 
a munkások követelését: a jelenleginél jobb díjazást, 
esetleg a nyolczórai munkaidőt is megadják oly 
feltétellel, ha ők a saját, mindenesetre napról-napra 
erősödő szervezetük által odahatnak, hogy a kon- 
kurrencziát űző s a szövetségbe nem tartozó nyom
dákba közülök senki munkába ne álljon. Gyönyörű 
sztrájk lenne ez nagyon, mert a munkások és a munka
adók nagy része egy táborban küzdene — s tessék 
elhinni, hogy sikerre is vezetne.

így aztán sok, a nyomdászat fejlődésének útjában 
álló akadályokat — mint a képesítéshez kötöttség, 
a bélyegmizeriák, az állami és más hivatalos nyom
tatványok czentralizácziója, fegyházi nyomda stb. — 
is el lehetne hárítani könnyű szerrel.

Egy kissé ideális eszme, az igaz; de vájjon másfél
száz év előtt nem az volt-e az alkotmányos kormány
forma is Európában ? s ma mindazok a népek, a 
melyek ennek kivívására mindenféle eszközt jónak 
tartottak, mégis élvezik áldásait. Miért ne kisértenők 
meg tehát mi is egy kis »alkotmányos rendszert« 
létesíteni a despota »konkurrens-rendszer« helyett ?

Ruzicska Gyula.



A SZÍNES NYOMTATÓ-FESTÉKEKRŐL.

A színes festékeknek a grafikai szakmákban való 
alkalmazása nem az újabb időkből datálódik, hanem 
már abból a korból ismerjük a színes nyomást, a 
melyben a nyomdászat még csak gyermekkorát élte. 
A színes festékek közül főleg a már rég idők óta 
ismeretes czinóbert látjuk alkalmazva és csak itt-ott 
bukkanunk kék nyomásra, melyet ultramarin segé
lyével állítottak elő. Az ultramarin használata akkori
ban igen takarékosan történt, bár ez a festék, mint 
ilyen, a szemre gyakorolt pompás hatásánál fogva 
még ma is felülmulhatlan; de a lapis lazult nevű 
ásványból előállított ultramarin ára az időben olyan 
drága volt, hogy azt csak kivételes kedvtelésből 
lehetett alkalmazni.

A klasszikus festékanyagokhoz tartozik az indigó- 
növényből nyert indigó-festék is.

A szines festékek alkalmazása azóta vett mesés 
lendületet, a mióta az eddig csaknem értéktelen 
hátrányból a legpompásabb festékanyagokat sikerült 
előállítani.
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Az 1834-ik évet a könyvnyomdászat annáleseiben 
aranybetűkkel kell feljegyezni, mert erre az évre 
esik Runge F. dr. (Boroszló) amaz eredménydús 
fölfedezése, hogy az amimből — a kátrányban ta
lált klórmész segélyével — kékes ibolyaszinű és 
különböző savak segélyével vörösszinű festéket lehet 
nyerni.

Mielőtt azonban ez a fölfedezés praktikusan alkal
mazható eredményeket biztosíthatott volna, a ké
mikusoknak az anilin gyárszerű előállítására kellett 
gondolni. A kőszénkátrányban csak igen csekély 
mennyiségben van jelen az anilin, úgy, hogy a fenn 
elősorolt festékek ily úton való készítése nem fizette 
volna ki magát. Számos kémikus magáévá teve a 
fontos kérdést és már néhány évvel utóbb azt lát
juk, hogy az anilinnak nagy mennyiségben és olcsó 
áron való előállítására irányult törekvésüket teljes 
siker koronázta.

A kátrány pároltatása (desztillálása) alkalmával az 
első párolási termékek között nagymennyiségű benzol 
található s ez képezi az anilin nyeréséhez a ki
indulópontot.

1857-ben látjuk az első kátrányfesték-anyagot a 
kereskedelemben. Ettől fogva minden év új eredmé
nyeket hoz és már 1868-ban Grábe és Liebermann 
kémikusok a természetben készképződményű krapp- 
festékanyagnak* az alizarin nevű kátránytermékből 
való előállítására tanítanak minket.

A laikus bizonyára valami nagy csodának tekinti 
azt, hogy a kőszénkátrányból nyerjük a legpompá
sabb, úgynevezett anilin-festékanyagokat. Ámde a 
beavatott, a ki a szakadatlan kutatást figyelemmel

* Krapp vagy grapp-pirosító buzér (növény).
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kiséri; a ki látja, hogy egész sereg tudományosan 
képzett kémikus miként törekszik előre a már elért 
és ismert tények további kutatásában; a ki végre 
látja, hogy az elért eredmények nem a véletlen pro
duktumai, de igenis produktumai a szigorú mathe- 
matikai pontossággal felépített kémiai reakczióknak: 
az mindezekben csak az emberi búvárkodó elme 
óriási erejét csodálhatja.

Az anilin-festékanyagok — aránylag rövid idei 
lételök ellenére — a növényi festékanyagok leg
többjét kiszorították.

Hogy a szerves festékanyagok használatának meg
értéséhez közelebb juthassunk, elmondunk egyet-mást 
a kátrány-festékanyagok előállítására vonatkozólag.

A kátrány, úgy, a mint a gázgyárakból kikerül, 
nem alkalmas a festékanyagokra való feldolgozásra. 
Az előkészítő-munkálatok a specziális gyártásra, 
azaz a kátrány-desztilláczióra háramolnak. E kátrány- 
desztillácziók a kátrány elpárolása által főként három 
terméket állítanak elő: 1. a nyers benzolt; 2. a nyers 
naftalint; 3. a nyers antraczent.

A desztilláczió a következőképen megy végbe. 
A kátrányt retortákban hevítik; a hevítés által 
70— 180 C°-nál legelőször gázok illának el, a melye
ket víz által lehűtött csöveken keresztül vezetünk 
el; az így lehűtött gázok megsűrűsödnek s tiszta 
folyadékká válnak, a mely folyadék a cső alá helye
zett edénybe ömlik s aztán mint nyers benzol az 
az anilingyárba kerül. Ugyanígy párolog el további 
hevítés által 180—250 C° mellett a nyers naftáim  
és végre, mint harmadik desztillátum, 250 — 400 C° 
hő mellett a nyers antraczen.

Ez eljárás által tehát már három különböző tulaj-
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donságú termékre sikerül a kátrányt szétbontani. 
Az anilingyár most átveszi e termékeket s mindeniket 
külön-külön aláveti még egy desztilláló-eljárásnak, 
mi által: a benzolból tiszta benzolt, tolnolt, xylolt, 
cutnőli; a nyers naftalinból tiszta naftalint; a nyers 
antraczenből tiszta antraczent állítanak elő.

A fenti termékeknek a legkülönbözőbb kémiai 
reagencziákkal való további kezelése által sikerül 
újabb anyagokat gyártani, ezekből ismét újabbakat 
és így tovább. A kémikusok buzgó búvárkodása 
végre azt eredményezte, hogy ma már több ezerféle 
alanyai nyerünk az említett háromfajta nyerster
mékből.

Igen sok időt venne igénybe, ha valamennyi festék
félét megbeszélés tárgyává akarnék itt tenni. Meg 
kell elégednünk ama festékanyagok megismerésével, 
a melyek a mézga-festékek (lakka-festékek) előállí
tására alkalmasak.

A sokféle festékanyagokból csak azok alkalmaz
hatók a grafikai szakmában, a melyek a fémsókkal 
vízben oldhattan összetételekké egyesülnek, azaz 
»lakk-képzőkké« lesznek. Az ily lakkok előállítására 
főként csak azok a festékanyagok alkalmasak, a 
melyek először vízben oldhatók és ez oldatukból 
fémsóoldatok hozzáadása által oldhatatlan alakba 
leülepíthetők. E fajta fémsó-oldatok; a timsó, klór
bárium, ólomczukor, hánytató borkő stb. stb. E festék
lakkok azonban jelen alakjukban nem fognak jó 
nyomóképességű termékeket adni, mindig valamely 
más szubsztrátummal kell telíttetniök. A legfontosabb 
ilyen szubsztrátum vagy tárgy, a melyet állandóan 
használni kellene, az agyagföld-hidrát. Sajnos, hogy 
a lakk-festék legtöbbjének alacsony ára nem engedi
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meg az agyagföld-hidrátnak a festékgyártásnál való 
kizárólagos használatát és ezért a festékgyárak 
igen gyakran kénytelenek az agyagföld-hidrátot mes
terségesen előállított súlypáttal pótolni. A lakkok 
alaptárgyául természetesen csak a legfinomabb anya
gok használhatók fel. Minél nagyobb a szubsztrátum 
vagy alaptárgy fedőképessége és minél könnyebb 
az, annál több festőanyagot kell hozzávegyíteni. Ha 
agyagföld-hidrátot avagy miniomot bizonyos szín- 
árnyalatra akarunk festeni valamely kátrányfesték
anyaggal, azt találjuk, hogy az agyagföld-hidrát 
megfestésére ötszörte több festék kell, mint a miniom 
festésére, habár a két megfestendő anyagot egyenlő 
súlyrészben vettük is. A miniom lényegesen súlyo
sabb az agyagföld-hidrátnál s az előbbi egyenlő 
súlymennyiség mellett ötszörte kisebb tért foglal el, 
mint az utóbbi.

Ebből látható, milyen helytelenül cselekszünk, ha 
a színes festékek vásárlásánál magunkat az olcsóság 
által megvesztegettetjük. Legyen itt a jelszó: »a leg
drágább árúczikk még mindig a legolcsóbb*.

A szubsztrátumnak a festékanyaghoz való vegyítése 
általánosságban a következő egyszerű módon tör
ténik. Az alaptárgyul választott anyagot nedves 
őrlőkön vízzel alaposan átőrölik, azután keverő
edényekbe kerül; ezalatt a festékanyag feloldódott, 
mely oldatot az őrlött anyaghoz vegyítik, végül a 
fémsó oldatát is a vegyülékbe engedik folyni, mely 
utóbbi most a festékanyagot oldhatlan alakban az 
alapanyagra ülepíti. A festékanyagok között — saj
nos — szintén vannak olyanok, a melyek nem 
hozhatók teljesen oldhatlan alakba. Ide éppen azok 
az anilin-festékek tartoznak, a melyeket a rendkívül



A s z ín e s  n y o m t a t ó - f e s t é k e k r ő l 75

pompás geranium-lakk, bronz-vörös stb. előállítására 
használunk. Ezek a lakkok elvizesednek és e miatt 
azokat a színes festékeknek a litográfiánál való általá
nos használata alól kivonják.

Másrészt azonban vannak festékanyagok, a me
lyeket »mosbatóknak« jelezhetünk és a melyek általá
nosságban a fennebbiekkel ellenkezőleg jobb fény
állóságuk által tűnnek ki.

Az anilin-festékeknek, csekély fényállóságuk miatt, 
sok ellenségük támadt; ma azonban a fényállóságot 
illetőleg nem olyan magasak az igények, mint a 
minők még csak nehány évtizeddel ezelőtt is voltak. 
Manap a legritkább esetekben követelnek abszolút 
valódi fényálló festéket s ezt is többnyire csak a 
díszművek nyomásához, a melyek sok év múltán is 
hivatvák arra, hogy az emberi szemet gyönyör
ködtessék.

Ámde nem elégséges a festék gondos megválasz
tása, hanem a pap ír  kiválasztására is a legnagyobb 
figyelmet kell fordítani. Hol nem találunk manapság 
mesterségesen fehérített papirt? Hol találunk ma már 
olyan papirt, a mely állandóan megtartja fehérségét 
s nem sárgul meg nehány év múlva? Nem szólok a 
merkantil-munkákról, melyeknek papírja már egy-két 
nap alatt, a levegőnek és napsugárnak kitéve, el
sárgul és törékenynyé lesz, a hol maguknak a 
czinóbernek, krappnak, krómsárgának, milori kéknek, 
ultramarin-szineknek — a melyek fényállóságát pilla
natra sem lehet kétségbevonni — a papír elmálásá- 
nak befolyása alatt finom színárnyalatukat el kell 
veszíteniök. Ma a »fényálló« szó elvesztette aktuális 
jelentőségét és tekintettel arra, hogy a tárgyakat és 
anyagokat, a melyekre a színnyomást alkalmazzák,
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már nem állítják elő olyan minőségben, mint azelőtt: 
valóban oktalanság lenne a festékek színének tartó- 
sabb megmaradását kívánni, mint a papírtól magától.

A kátrányfesték-gyártás a festékanyagok roppant 
nagy számát szolgáltatja nekünk s e festékanyagok 
között úgyszólván minden színárnyalat található, 
úgy, hogy a lakkok előállításánál vegyülékek készí
tésével sem kell foglalkoznunk. A különféle festék
anyagok fény állósága is különböző; az eozin és 
methil-viola a legkevésbbé fényálló és elváltoztatják 
színüket, illetve elhalaványodnak rövid nehány óra 
alatt, ha direkt a napsugaraknak teszszük ki, míg 
az alizarin-félék, mint a krapp-szín, abszolút fény
állóknak jelzendők.

A krapp-lakkok iránt nemcsak jó fényállóságuk, 
de különösen kitűnő nyomhatóságuk miatt is kiváló 
érdeklődést kell tanúsítanunk.

A krappfesték-anyagot, melynek a festésnél való 
alkalmazása Plinius szerint egészen a régmúlt időkig 
követhető, azelőtt nagy mennyiségben a krapp-gyö- 
kérből termelték. A krapp-festékek és ezzel festett 
szövetek állítólag már a hetedik században voltak 
St.-Denisben (Páris mellett) a kereskedelemben talál
hatók és a krapp-termelés Nagy Károly pártfogása 
mellett dús fejlődésnek indult. Valóban óriási mér
veket azonban csak a XVI-ik században öltött a 
krapp-termelés és pedig leginkább Hollandiában és 
Sziléziában. A termelés évről-évre nagyobb arányok
ban fejlődik, úgy, hogy csakhamar Francziaországot 
és a német birodalmat is a világpiaczokon látjuk 
versenyezni.

Megbízható adatok szerint a XVIII-ik század végén 
Anglia egymaga 50.000 mázsa krappot hozott be
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Elzászból. Schultz G. dr. szerint 1868-ban 70.000 
tonnára becsülték az összes termelést. Ugyanebben 
az évben járta be a világot Grábe és Liebermann 
kémikusok epochális fölfedezésének híre, mely szerint 
a valódi krapp-festékanyag és az alizarin a kőszén
kátrány antraczenjéből nyerhető.

A festékanyag gyárszerű előállításánál fölmerült 
óriási akadályok leküzdése után az alizarin-iparnak 
sikerült olyan eredményeket elérni, a minőkre az
előtt senki, sőt még a fölfedezők maguk sem mertek 
volna gondolni.

Schultz dr. kőszénkátrány-kémiájában megjegyzi, 
hogy Perkin 1870-ben 40 tonna alizarint, egy évvel 
utóbb 200 és 1873-ban 435 tonna alizarin-pasztát 
gyártott. 1880-ban a Németországból kivitt árúk kö
zött 6000 tonna alizarin fordul elő. A míg 1870-ben 
14 márka volt az alizarin kilogrammja, addig 1888-ban 
már 1‘70 márkára szállott alá és még ma is ezen 
az áron van forgalomban.

Az alizarin sárga színű masztát képez és tulajdon- 
képeni színe csak akkor fejük ki, ha a pasztát 
agyagföld-hidráttal, vagy vasoxiddal, avagy króm- 
oxiddal jól elvegyítjük és megmelegítjük.

Ezen az aránylag igen egyszerű eljáráson alap
szik a nyomdai vagy litográfiái czélokra használandó 
krapp-lakkok gyártása. Megjegyzésre méltó tulajdon
sága az alizarinnak, hogy használt fémsók és hidrátok 
neme szerint különböző színű krapp-lakkokat nyer
hetünk; így például aluminiumsóval a legpompásabb 
tiszta piros színt kapjuk, magnéziával violaszínt, 
kalcziummal bíborvöröset, krómsavval barnás-violát, 
vassavval fekete-violát és így tovább.

A krappok köztudomás szerint nemcsak fény-
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állók, de a vizezést és lakkozást is jól állják és 
különösen nyomóképességök által tűnnek ki.

Nagy gondot kell fordítanunk legkivált a tiszta 
árnyalatok előállításánál; alig van más szín, a mely
nél az árnyéklat tisztaságának előállítása annyi 
nehézséggel járna, mint a krapp-lakkoknál.

A krapp-lakknak kenézével (Firniss) való eldör- 
zsölése is nagy gondosságot követel. Legelső sorban 
arra kell ügyelnünk, hogy a festéktörő-gép hengerei 
át ne melegedjenek (tehát lehető lassan járassuk a 
gépet); továbbá mellőzzük a vashengereket és szienit- 
ből valót használjunk. Igen gyakran tapasztaltam, 
hogy a színes festékek vashengereken történt el- 
dörzsölésük után piszkos árnyalatúak lettek. A fes
téket, mielőtt kenézével eldörzsölnénk, igen finom 
porrá kell törnünk. Hogy a festéket kifogástalanul 
eldörzsölhessük, nem szabad azt mindjárt kezdetben 
felhígítani; csak annyi kenézét elegyítsünk közé, a 
mennyi az eldörzsöléséhez szükséges és csak akkor 
hígítsuk fel tetszésünk szerint, ha már kellő finom
ságot nyert. Különösen áll ez a kőnyomdai festé
kekre nézve, a melyek könnyen elvizesednek. Több
kevesebb bronz-kencze hozzáadása által még inkább 
csökkenthető az elvizesedés. Teljesen azonban soha 
sem hárítható el ez a baj és csak akkor fog vég
képen orvosoltatni, ha majdan sikerül a kémikusnak 
a geranium-lakkot, az anticzinóbert stb. kémiailag 
olyformán a szubsztrátumhoz kötni, hogy az illető 
lakk-összetételek a vízben teljesen oldhatatlanok 
legyenek.

E sorok írójának már sikerült ugyan az eosint, 
a geranium-lakkok alapját teljesen oldhatatlan alak
ban előállítani, azonban a nyert anyagnak az a
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hibája van még, hogy a szárítókban történt meg- 
száradása után fölötte kemény lesz és nehezen dör
zsölhető el. Azonban lehet, hogy további kísérletek 
után a megkezdett módon sikerül teljesen vízálló 
geranium-lakkot is előállítanunk, a mit a kőnyom
dászat érdekében igazán nagy örömmel üdvözölnénk. 
Remélem, hogy ez ügyben folytatott kísérleteim ered
ményéről már legközelebb konkrét adatokkal is 
szolgálhatok.

Az alizarin-ipar fönnebb említett óriási sikerei 
lényeges befolyással voltak a közgazdaságra; a haj
dan virágzó krapp-termelést — mely mellett sok 
ezer munkáskéz talált foglalkozást és nagy föld
területeket foglalt el — teljesen abbahagyták.

A midőn 1880-ban Bayernek sikerült az indigó 
mesterséges előállítása, nagy remények fűződtek eme 
— bizonyára korszakot alkotó — új találmányhoz; 
képzeletben már láttuk is, hogy az alizarin-iparból 
mint áll elő az indigo-ipar, elháríthatatlan akadályok 
és nehézségek azonban végkép halomra döntötték 
e reményeket. Manapig sem képes a mű-indigo a 
növényből nyert indigóval versenyezni.

De mindazonáltal a legnagyobb bizonyossággal 
elfogadhatjuk azt a nézetet, hogy e feladat meg
oldása csak idő kérdése és nem lehetetlenség; mert 
olyan korszakban, a melyben a természettudomá
nyok lehetővé teszik nekünk azt, hogy a zárt ajtó
kon átláthatunk és a legtitkosabb zárt szekrények 
tartalmába betekinthetünk: olyan korszakban a »lehe- 
tetlenség« szónak végkép el kell tűnnie a nyelv
szokásból.

Dr. Srpek Ottó.



A GYORSÍRÁS jö v ő je  a n y o m d á s z a t b a n .

Az emberi elme folyton arra törekszik, hogy min
dent egyszerűsítsen és tökéletesítsen.

így ha visszatekintünk a történet lapjain, látjuk, 
hogy az emberek gondolatainak másokkal való köz
lése is mily fejlődésen ment keresztül.

A beszéd által való közvetítés ugyan már igen 
régi, bizonyára már az emberiség első szülötteivel 
kapcsolható össze, noha az első emberek testben és 
lélekben igen gyarlók, értelmes nyelv, ruházat, tűz, 
fémek és házi állatok nélkül, törvény, tudomány és 
művészet teljes híjában, a vad állatokkal létükért 
örökös küzdelemben töltötték el napjaikat. (Mangold 
L. Világtörténet.)

Az Írás azonban csak későbbi keletű. A legrégibb 
rendszeres Írásmód az úgynevezett ékirás, mely az 
asszir-babiloniai birodalomban vette eredetét s vele 
sziklákon, paloták romjain a királyi dinasztiák szár
mazását, tetteiknek elbeszéléseit, a birodalom részei
nek fölsorolását írták le, de csillagászati és nyelvtani
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jegyzetekre is használták, sőt Loyard Assurbanipal 
asszír királynak palotájában 10.000 cseréptáblából 
álló könyvtárt találtak, melyek ily ékirással voltak 
teleírva.

Az ékirás föltalálói akkadiak vagy szumiriák voltak 
s már a harmadik évezredben Krisztus előtt használták 
azt. Ez ékirás ékalakú vonásokból állott, melytől 
nevét is nyerte s mely ékalakú vonásoknak külön
böző módon való állítása és csoportosítása képezte a 
különböző betűket.

Az ékirásból származott azután a fönicziai zsidó- 
irás, ebből eredt a görög, a görögből a latin s a 
latinból a német.

Egy másik régi írásmód a képjelirás (hieroglifák), 
mely Egyiptomban volt használatos. Ez Írásmódnál 
a betűket különböző ábrákkal jelölték meg, melyek 
között emberfejet, karokat, lófejet, halat, szarvasfejet, 
madarat, szemet stb. lehet látni. A képjelirás később 
hieroti és az utóbbi ismét demoti Írássá rövidült.

Hazánkban a történelem tanúsága szerint már az 
ötödik században ismerték az írást, még pedig pál- 
czácskába írva azt, fölülről lefelé olvasták, mint a 
mongolok s ezek szolgáltak üzenetek váltására és 
levél írására is.

Ez Írásmódnak a vidéken, egyes földesgazdáknál 
még ma is lehet találni némi maradványát, a kik 
még ma sem vezetnek könyvet juhászataik és gulyáik 
nyilvántartására, hanem az úgynevezett »rovás«-t 
használják.

Ez a »rovás« pedig két hosszúkás, koczkaalakú 
fából áll, melyeken késsel különböző jeleket, egyenes 
és keresztvonásokat vágnak, s ezek képezik aztán a 
nyilvántartási naplót.

6
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De a kereszténység behozatala — mondja Toldy 
Ferencz Irodalomtörténetében — szent István király 
alatt a magyar nyelvre is mély hatást gyakorolt. 
Az új vallás elterjesztése szükségessé tette nemcsak 
az élőszóvali oktatást, mit eleinte az idegen papok 
magyar tolmácsok segedelmével eszközöltek, utóbb 
pedig magyar papok folytattak, hanem a vallás főbb 
igazságainak, a templomban olvastatni szokott evan
géliumi szokásoknak, a szerkönyvnek és némely köz
imák és énekeknek írásba foglalását is, mert az egy
ház tanai s az isteni tisztelet egyformasága azt 
múlhatatlanul követelte. A keresztény magyar papok 
tehát, habár ismerték is a keleti magyar Írást, mellőzve 
azt az ősvallással való összefüggése miatt, az egyház 
szükségei tekintetéből a magyar nyelvet új betű
rendszerrel, a deákkal kezdették írni.

Ezzel aztán meg lett vetve a mai Írásmód alapja.
A latin Írásmód ismeretével a gondolatoknak irás- 

bani közlése már nagy mértékben megkönnyebbült, 
miután annak betűi tetemesen egyszerűbbek, mint a 
régi ékirásé vagy az egyiptomi hieroglifáké.

Azonban az Írás fejlődésének azonkívül sok más 
egyéb akadálylyal kellett megküzdenie, mert eleinte 
a kőbe- és fábametszés után huzamosb időn keresz
tül csak a szőrétől megtisztított, de ki nem cserzett 
állatbőrből készített pergamenre és a cyperus papyrus 
meg byblos cserje háncsából összeragasztott, préselt 
és napon szárított papíron Írtak, míg Kr. e. 136-ban 
Tse Kun kínai miniszter a rongyból készült papirost 
föltalálta, a mely nem sokat különbözött a mostanitól.

Majdleküzdte az írószerekben mutatkozó hiányokat, 
a mennyiben föltaláltatott a tinta és az író ludtoll s 
később pedig Angolországban 1806-ban az aczéltoll.
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De nálunk csak jóval későbben nyert elterjedést 
az aczéltoll, mert még közölünk is többen akadnak 
bizonyára, a kiket az irástudomány ismeretére lud- 
tollal vezettek be s talán még ma is akadnak, a kik 
az ezzel való Írást megszokván, azt használják.

Ámde bármennyire haladt is az Írás módszere 
könnyűség tekintetében, a közönséges Írásmód még 
mindig lassú, lomha a röpke szónak gyors felvételére, 
bármily fürge kezű ember is ír vele.

Szükség volt tehát egy oly Írásmódra, melylyel 
úgyszólván röptében elfoghassuk a szót a szónok 
ajkairól, hogy így az általa kifejezett gondolatokat 
és eszméket szélesebb körökben is meg lehessen 
ismertetni.

Erezték különben ennek szükségét már ahajdan híres 
Róma népei is, a kik lángelméjű és rendkívül fényes 
szónoki tehetséggel megáldott szónokuk, Marcus 
Tullius Cicerónak beszédeit megörökíteni és terjesz
teni kívánták.

És annyival is inkább érezték ezt, mert a törté
nelmi adatok szerint a rómaiak akkor még csak a 
papyrust és pergamentet használták, tehát nem voltak 
még meg annyira az íráshoz szükséges kellékeik.

A papirost ugyan már akkor föltalálták, mert 
Cicero a papiros föltalálása után 30 évre született 
(Kr. e. 106 évvel), de még nem terjedt el annak 
használata Rómáig, noha a világ minden részéből 
a műveltségnek e góczpontján verődött össze, a mit 
emberi elme addig fölfedezett s hol számos termeiben 
és csarnokaiban a tudomány és irodalom drága 
pergamen- és papyrus-tekercsekben dúsgazdagon volt 
képviselve.

A gyorsírás feltalálásának nehézségével megküzdeni
6"
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Marcus Tullius Tiro vállalkozott, a ki föl is találta 
a római gyorsírást (stenograph).

De mivel ez a gyorsírás hieroglifszerű rövidítések
ből állott, nagyon sok fáradságba került annak 
elsajátítása.

Az a már annyi nagyszerűt alkotott emberi elme 
tehát nem elégedett meg a régi gyorsirási rendszerrel, 
e tekintben sem engedte magát korlátolni, addig 
fürkészett, találgatott, míg az akadályokat és nehéz
ségeket e téren is legyőzte, miután ma már annyira 
haladt a gyorsírás, hogy a betűket igen egyszerű 
vonásokkal képes jelölni, melyeknek kiirása tized- 
résznyi időt is alig igényel, mint a közönséges 
Írásmód.

A mint tehát a fölsorolt történelmi adatokból látjuk, 
az emberi elme mindig legyőzte a czéljai előtt állott 
akadályokat s czélszerűbb eszközök föltalálása által 
haladt a tökéletesítés felé.

Ezekből ítélve, a gyorsírásnak előbb-utóbb a nyom
dászat terére is be kell hatolnia, mert már napjaink
ban is tapasztaljuk, hogy a közönséges irás sok 
írónak terhére van, mivel ennek segélyével gondo
latait csak lassan képes papírra vetni. Innét van az, 
hogy némelyek annyira elrángatják írásaikat, mikép 
annak betűi inkább látszanak gyorsirási jeleknek, 
mint betűalakoknak.

S mivel az iskolákban mind nagyobb terjedelmet 
ölt a gyorsírás tanulása, úgy, hogy alig lesz író, 
ki a gyorsírásban jártassággal ne bírna : mindinkább 
előtérbe fog nyomulni az a követelmény, hogy az 
írók — különösen napilapoknál, hol a gyorsaság 
igen fontos — gyorsirásilag írhassák le gondolataikat, 
illetőleg gyorsírással írhassák kézirataikat.
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Igaz, hogy némi nehézséget okoz az, hogy a felső 
gyorsírás elsajátítása magasabb képzettséget igényel, 
de a levelező gyorsírás bevitele igen könnyen lehet
séges, mert annak megtanulása nem kerül valami nagy 
fáradságba.

De már ennek behozatala is nagy előnyt fog biz
tosítani az íróknak a közönséges irás felett s tekintve 
a nyomdákban most megfordulni szokott rossz kéz
iratokat, a szedőre nézve is valóban óhajtandó, mert 
így kevesebb fáradsággal fog járni egyes írók kéz
iratait kiszedni.

E kérdés megoldása különben még csak a jövőé. 
Leginkább a majdan létesülő nyomdászati szakiskola 
lesz hivatva e kérdést megoldani, ha nem is mind
járt az első éveiben, de minden esetre meg kell 
oldania, mert a gyorsírásnak a nyomdászatban mul- 
hatlan jövője van.

Grócz Ernő.
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Ha ügyes mesterkezekből valamely' munka a vizs
gáló szem elé kerül, az általános csodálkozást kelt, 
mint olyan produktum, mely bámulatra ragadja az 
embert, dicsérvén az alkotó leleményességét, ügyes
ségét és pontos munkáját, mely lehetővé teszi, hogy 
a kevésbbé leleményesek, ügyesek és körültekintők, 
az előttük levő példából okulva, ő bennök is fel
éledjen a szép és nemes iránti hajlam és igyekez
zenek azon az úton haladni, melyet nekik világító 
fényként mutattak be.

Mert igaz ugyan, hogy a lángésznek születni kell, 
de a mesternek viszont gyakorolni, mert csak a gya
korlat az, mely által a szépet tökéletessé, a tökéle
teset nagyszerűvé, bámulatra méltóvá tehetjük.

Az is igaz, hogy manapság misem könnyebb, mint 
megszerezni a »zseniális« jelzőt; csak az a kár, 
hogy az ilyen jelzők osztogatásánál két tábor szokott 
szemben állni egymással: az egyik, a gondolkodók 
tábora; a másik, a felületesen itélők hada. Míg az
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egyik rajong a látottakért, a másik nem ócsárolja 
ugyan azt, de mély és beható bírálatot mond.

És e bírálatával az egyik míg tanít, a másik, 
felületes elragadtatásában sokat ront a mesterkéz 
tökéletesedésén.

Csak egy merész terv kell az akczidensz-szedőnek 
is, hogy bámulat tárgya és országos hírű mester 
legyen. Nem az itt a fő, hogy megfelel-e a valódi 
ízlés követelményének az, a mit alkotott, csak az, 
hogy valami merészet, valami eddig még nem látott 
újat alkosson, hogy az érdeklődést, habár pillanatra 
is, de lekösse.

Szorosan az akczidencziába vágó, azaz a szép 
előállítására irányul ez értekezésem is, már annyiban, 
a mennyiben valaki szépészeti szempontból ítéli meg 
a czímek miként való megtörését a sor végén, ha 
az esetleg két, három vagy több sort ad.

A nyomdai munkák — és itt csak a czímek helyes 
vagy helytelen elválasztásáról lesz majd szó — 
sehol sem tüntetnek fel olyan csúnya, hogy úgy 
mondjam, minden szépérzéket lábbal tipró eljárást, 
mint éppen a czímek elválasztásánál.

Sokat adunk például arra, hogy a czímek egymás
utánjában az egyöntetűség megmaradjon; nehogy 
valamikép a ciceró miliádó után petit Csimborasszó 
jöjjön, mert akkor vége minden fáradságunknak, vége 
az akczidensz-szedői hírnevünknek, hanem a ciceró 
mikádó után okvetlenül petit mikádónak kell jönnie.

Távol van tőlem az a szándék, hogy ne tartsam 
szépnek az egyöntetű és fokozatos nagyságú betű
fajból szedett nyomtatványt; sőt ellenkezőleg, a hol 
ez lehetséges, kardoskodnám is mellette. De viszont 
megbotránkozom az ilyen nagy műgonddal össze-
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állított munkáknál akkor, ha látom, hogy miként 
teszi tönkre a nagy fáradsággal megalkotott munkát 
szépészeti szempontból egyik-másik czímsornak a 
merő véletlen folytán történt helytelen elválasztása.

Mert a czímnél nemcsak azt nézzük, hogy az a 
legmodernebb fajú betűkből tündököljön, hanem hogy 
az esztétikai szempontból is minden tekintetben 
kifogástalan legyen.

Ha szedünk valamit, legelsőbben is arra töreked
jünk, hogy a czímsoroknál — ha csak a legvégső 
szükség nem parancsolja — a sor végén soha se 
legyenek elválasztó divizek, vagy ha már ezt el 
nem kerülhetjük, akkor legalább helyesen, értelem
szerűen válaszszuk el a szót, nehogy az előálló 
elválasztással elrontsuk az olvasásnál előálló teljes 
helyes folytonosságot és ez által, ha másnál nem 
is, de a gyakorlott szakembernél megbocsáthatatlan 
hibába esünk.

Manapság már csakis a szakember bírálatától kell 
tartanunk, mert a nagyközönség az ezernyi ezer 
kisebb esztétikai vagy szakhibákra úgy sem ad sem
mit, sőt azt észre sem veszi; neki szép az, ha szokat
lan ; nekünk szép az, ha egyöntetű és szakszerűen 
előállított. Mig a nagyközönség például nem is törőd
nék azzal, ha két egyenesen álló betűsor közé egy 
merészen dőlt (talán mediavel kurzív) sort tenne a 
szedő, addig mi megbotránkozással fordulnánk el 
az ilyen munkáktól.

Csak például hoztam fel ezt, melyből megtudhat
juk, jobban mondva megérthetjük, hogy a mai nap- 
ság előálló előhaladást, csint, ízlést nem más idézi 
elő, mint a szakavatott szemek bírálata és a szak
képzettektől való remegés.
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Persze sokan tudomást sem vesznek az ilyen bírá
latról. Ez szüli aztán azt a bírálaton aluli munka
halmazt, melyen nap-nap mellett van alkalmunk meg- 
botránkozni.

Értekezésemben számtalan eredeti czímet mutatok 
be, melyből megláthatjuk azt, hogy mit »inűvel« 
az avatatlan kéz és az a fej, mely nem gondolkozik, 
hanem csak kaptafamódra sablónszerűleg dolgozik. 
Kimutatom majd nemcsak azt, hogy amaz elválasz
tások helytelenek, hanem még azt is, hogy azok meg
botránkoztatok és szemsértők és mindjárt az első 
pillanatra elárulják, hogy összetákolója sok minden
hez érthet, csak ahhoz nem, melyet jelenleg űz : a 
tisztességes betűrakáshoz.

De nemcsak azt mutatom ki, hogy ezek helytele
nek, szemsértők, hanem azt is, hogy ezeket majd
nem minden alkalommal elkerülhették volna.

A czímek elhelyezése, milyen betűkből való sze
dése a fődolgok egyike, de nem tartozik értekezésem 
keretébe, arról nem is szólok, hanem áttérek mindjárt 
a tárgy valódi lényegére: a czímek elválasztására.

Sok olyan czímet kell szedni (és itt határozottan 
czímnek veszem, akár valamely folyószöveg fölött 
van, akár pedig mint folytatólagos szöveg valamely 
akczidensz-munkában czímkép van használva), mely 
egy sornál többet ad s így előáll az az eshetőség, 
hogy a sor végén meg kell törni egy-egy szót, hogy 
ezt a második vagy harmadik sorba vigyük át.

A szedő ezekre az elválasztásokra néha a leg
kevesebb gondot fordítja, a korrektor ezt észre sem 
veszi, aztán előáll olyan csúnya képe a szakava- 
tatlanságnak, mely míg egyrészről megbotránkoztat, 
másrészről jogos kételyt támaszt bennünk az iránt,
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hogy hát igazán nem fordítanak már semmi gondot 
a legfontosabb és legszembetűnőbb dolgokra és csak 
úgyszólván a kicsinységeket csépelik mindig és azon 
találnak javítni, igazitni valót?

Persze az illető szedőnek, ki ilyen csodabogarat 
szélnek, jobban mondva világgá ereszt, mindjárt 
van kifogása, csakhogy az a sajnos, hogy kifogással 
nem igen lehet elütni az olyan hibát, melyet már a 
czím szedésénél jóizlésünknél fogva is el kell kerül
nünk; mert a mikép egy művelt ember társalgás 
közben soha sem esik olyan szélsőségekbe, mely 
megrovást érdemel, azonképen egy helyes és finom 
esztétikával, azaz nemes ízléssel bíró szedő soha 
sem fog elkövetni olyan hibát a czímek elválasz
tásánál, mely míg egyrészt szemsértő, addig nevet
séges is.

Sokat kutattam különféle nyomtatványok közt, 
hogy meggyőződjem, mennyit és hol hibáztak a 
czímeket illetőleg; sok olyan munkát is találtam, 
mely magán hordja a törekvés, előrehaladás bélyegét 
és bizony, mondhatom, az én szememben sokat 
vesztett értékéből az olyan munka, mely a czím- 
sorok közt ilyen elválasztással ékeskedett:... ha a 
kitűzött időben rossz idő lenne, a mulatság a jövő v a 
sárnap lesz megtartva.

Meglátszott a munkán a törekvés, az ízlés, az 
anyag modern volta, és itt van egy hiba, alapjában 
véve semmi, csakis esztétikailag hiba, és mégis, 
mennyire képes lerontani a szakavatott és szépérzék
kel biró szem előtt a munka becsét. Tehát ha min
denre lehet vigyázni, csak ilyen kicsinységekre és 
alapjában véve mégis csúnya hibákra ne lehetne?

A vigyázat tehát a munkák előállításánál nem-
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csak a fődólog, hanem az első kellék is, mindig 
vigyáznunk kell, ha a sor végén valamit el kell vá
lasztanunk és kombinálni, hogy vájjon nem lehetne-e 
ezt okkal-móddal elkerülni, mert a hibás elválasztást, 
és elválasztást a czimeknél egyáltalán el lehet, sőt 
el is kell kerülni.

Példával fogom illusztrálni e dolgozatomat először 
azért, hogy bebizonyítsam, mikép mennyire el lehet 
rontani a legszebb munkát is vigyázatlanság által; 
másodszor meg hogy bebizonyítsam és kimutas
sam, hogy hol és mikép lehet elejét venni az ilyen 
csodabogaraknak.

Talán mondanom sem kell, hogy a példák, melyeket 
bemutatok, eredeti ollózások. Itt-ott a hol találtam 
s a hol szemembe ötlött, összeszedtem és halomba 
gyűjtve gyönyörködtem a felületes munka eme 
torzszülöttein, éppen úgy, mint gyönyörködni fognak 
t. olvasóim és okulva a tapasztalt hibákon, igyekez
nek munkáikat olyatén módon elkészíteni, hogy 
ilyen esztétikai hibáktól mentesek legyenek.

Az első egy finom metszésű mediavel-betűkből 
szedett lap egyik czikkének czíme, mely

Gyémántok a régi magyar éne
kekből.

czímet viseli s melynek kiállítására igen sok gondot 
fordítanak.

Ez a czím nem egyedül áll abban a lapban, de 
mutatóul elég lesz belőle egy is, hogy meggyőződjünk 
a slendriánság kinövéséről.

Nézzük meg a czímet és mondjunk bírálatot fölötte, 
hogy helyes vagy helytelen-e ez az elválasztás,
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vagy hogy nem lehetett volna-e ezt az elválasztást 
ügyesen elkerülni ?

Minő csúnya ez a különálló sor, mely az olvasó 
elébe tárja a DhekböU-1. Azt látjuk, hogy egy sorba 
nem fért volna bele az egész czím, annak okvet
lenül két sornak kell lennie, akkor azt tettük volna 
mi, hogy így szedjük :

Gyémántok
a régi magyar énekekből.

Avagy talán nem lehetett volna így szedni ? Az 
értelme így is megmarad s a szemsértő hibát elkerülték 
volna. Avagy tegyük fel, hogy így szedjük :

Gyémántok a régi magyar 
énekekből.

Bár az első pillanatra szembeötlő, hogy a fen
tebbi elosztás sokkal helyesebb, de azért ez a 
második elosztás is jobb lett volna, mint az eredeti.

A felületes és csúnya munka egy másik példája ez:

mely egy kis brosür első oldalának a szöveg 
feletti czíme ; gyönyörködjék benne mindenki, hogy 
mit nem szül az, ha vagy nem tudjuk, vagy nem 
akarjuk tudni, hogy mit csinálunk.
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A második sor, ha jól és helyesen megfigyeljük, 
annyira ki van verve, hogy helyes (és mert keskeny- 
vágású betűkkel van dolgunk, egy hatodzárka a 
szavak közt egész tisztességesen megtette volna) 
beosztással az a fatális »gresszus« szórész egész 
tisztességesen belement volna a sorba és hogy az 
első és harmadik sorban is eltüntessük azt a be
osztási arányt, mely most a második sor össze
vonása miatt előáll, leghelyesebb lett volna a felső 
sorban a »17—20* mellé »-ik* szóképzőt tenni s 
akkor az első sor is a másodikhoz arányos be
osztást kap és ehhez lehetett volna idomítani a har
madik sort is.

A következő mustra egy reklámhirdctésből való sor.

m r  A kiállítás nagy tündéries ki
világítása. “• !

Eltekintve attól, hogy itt ortográfiái hiba is van, 
melyet ha kijavítunk, az a két betű, mely a sor 
végén van, egész szépen átjöhet a második sorba 
és így lett volna:

V T A kiállítás nagy és  tündéries 
kivilágítása.

Igaz, hogy ha rajtunk áll, hát azokat az otromba 
kezeket is elhagyjuk, a minek ilyen kétsoros dolog
nál, már csak a szimmetria szempontjából tekintve 
sincs helye. De az a »/«'« egyébként sem állhat meg 
a sor végén a czímeknél, mikor azt a czimet, kivált 
akkor, ha csak két sorból áll és a második sort csak 
egy szó képezi, a közepére lehetett volna zárni, éppen
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úgy, mint a következő czím fogja mutatni, mely azon
ban eredetileg így jelent meg:

A sixtini madonna. Erzsébet ki
rályné Deák ravatalánál. Kihallga

tások a pápánál stb.
Az első és második sor botrányos elválasztás, 

ezt mindenki látja, holott a szakavatott kéz azt el 
se választja és még se lett volna több három sornál; 
tehát helyesebb és feltűnőbb lett volna így:

A sixtini madonna.
Erzsébet királyné Deák ravatalánál. 

Kihallgatások a pápánál stb.
Azt hiszem, hogy a szemnek is sokkal tetszető

sebb ez, mint a felső két elvágott sor.
Mintául a czímek közül következik:

Egy képviselő levelei az országgyű
lésről.

Gyönyörű fény-nyomatu képek, szabásraj
zok, illusztrált regények, kézimunkák.

A F. B. K. E. zóljoineijei Tatalma- 
Diánát tözuiilta.

A kath. egyesületek orsz. kongresz- 
sznsa.
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Elfoglalhattam volna még vagy néhány tuczat ilyen 
csodabogárral a teret e dolgozatban, de teljesen 
feleslegesnek tartottam azt, mert végtére is, minden 
egyes hibát nem lehet példával sem megmagyarázni, 
sem képletesen bemutatni, e néhány czímből is 
meglátjuk azt, hol a hiba és hogy miképen lehetett 
volna azt elkerülni.

Nem elég az, ha valamit leszedünk és úgy állítjuk 
oda; de ha már leszedtük és a kizárásnál tapasz
taljuk, hogy megakadtunk a szépérzék első stúczió- 
jánál, akkor gondolkozzunk; gondolkozzunk pedig 
úgy, hogy se nekünk ne legyen okunk pirulni gon
dolkozásunk végfejleményén, se másnak ne legyen 
oka boszankodni és megbotránkozni gondolatunk 
végeredményén.

Mert nem elég az, hisz azt ezek után jól tudjuk, 
hogy a sort szép egyenletesen, szimmetrikusan zárjuk 
ki, hanem arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a 
sor végén ne lőjjünk bakot az esztétika rovására 
és ha mégis tapasztalunk ilyent a szedésnél, inkább 
háromszor-négyszer változtassuk, azaz zárjuk újra 
ki a sort, csakhogy rendes és elfogadható legyen az 
minden tekintetben.

Mert furcsa az, hogy míg a sírna szedésnél majd
nem bakafántoskodunk és kiirtjuk a negyedik kötő
jelet, addig a czímeknél holmi tatik-tetik szóképzőt 
engedünk átvinni és eltűrjük, hogy minden sor 
divizes legyen.

A gondolatban részemre kiszabott térhez mérten 
értekeztem a czimek elválasztásáról; rövid értekezés 
ez ahhoz a feltűnően nagy hibához, melyben a szak
erők legtöbbje e nemben leledzik; de e pár sorból 
is megtudják és megtanulják azt, a mire sokan,
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igen sokan nem gondolnak és a mit még többen 
nem tudnak: hogy miképen kell az esztétika helyes 
követelményei szerint czimet elválasztani.

Első tekintetre talán Csekélységnek tetszik az ilyen 
kicsinyeskedés ; de ha jól felfogjuk a dolgot és gon
dolkozunk egy kissé, beismerjük önmagunk előtt, 
hogy ennek csakugyan így kell lenni és csodálko
zunk rajta, miért nem csináltuk azt úgy, a hogy 
leghelyesebb.

Haraszti József.
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A SOROK ELHELYEZÉSÉRŐL.

Ez almanach tavalyi évfolyamában igyekeztem a 
sorok elhelyezéséről a vezérfonalat megadni ama 
szaktársaim részére, kik e téren kevés gyakorlattal 
bírnak. Hogy most ismét ezzel foglalkozom, ezt azért 
teszem, mert bizonyítékát akarom adni annak, hogy 
a sorok elhelyezése és a betűk helyes megválasztása 
a szedésnél mily fontos tényező.

Hogy ha valami tetszetősei akarunk alkotni, a 
szedőnek ez az első és legfőbb kelléke.

Fájdalom, nekünk, magyar nyomdászoknak, egyik 
legnagyobb hibánk az, hogy ezzel vajmi keveset törő
dünk. Eltekintve a valóban első helyen álló műszedés
től, alig akadunk oly munkára, mely azt mutatná, 
hogy szedője a helyes beosztással, a betűk meg- 
válogatásával törődött volna. És a tapasztalat bizo
nyítja, hogy sok esetben nem is maga a szedő a 
hibás. . .

Nagy a konkurrenczia. A munkát a lehető leg
olcsóbb árban vállalják el s mert ma már minden

7
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megrendelő tisztában van a papír minőségével és 
árával, a munka elkészítésénél úgy akarják az egy
részről megvont hasznot behozni, hogy hivatkoznak 
a munka sürgős voltára s annak a lehető leggyor
sabb elkészítését követelik meg a szedőktől. Termé
szetes, a szedő, kinek kisebb gondja is nagyobb 
annál, hogysem ilyenkor a szépérzékre is adjon vala
mit, összecsapja a munkát akárhogy, mert hiszen az 
sürgős. . .

Ez pedig helytelen logika. Helytelen azért, mert 
elsősorban az üzlet s másodsorban szakmánk rová
sára megy.

Elengedhetetlen kelléke a betűszedőnek a műszedés
nél a higgadt megfontolás? Éppen ez áll a sorok és 
betűk megválogatásánál is, mert csak így alkothat tet
szetősei és csak így találja el az összhangot. A meg
rendelő ma már jobban ismeri szakmánkat, mint 
azelőtt és megköveteli a helyes, tiszta munkát, a mit 
csak úgy nyerhet, ha a szedő munkája értelmét fel
fogja és tisztában van annak miként való kivitelével.

Tagadhatatlan, az utolsó évtizedben a magyar 
nyomdászat szépen haladt és hogy előbbre nem 
jutottunk s nem jutunk, a bibi abban leledzik, hogy 
éppen azok, kiknek a magyar nyomdászat fejlesztői
nek és védőinek kellene lenniük, azok a munka 
kivitelével, illetve a magyar nyomdászat előrehaladá
sával éppen semmit se törődnek. . .

Hiszszük azonban, hogy ez is jóra fordul és az 
idő meg a körülmények ezen is változtatnak.

De most már áttérek tulajdonképeni tárgyamra, a 
sorok miként való elhelyezésére.

A sorok elhelyezéséről már javarészben tavalyi 
czikkemben elmondtam véleményemet. Ezek az egy
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szerű, szabályos sorokról szólották, persze akkor is 
— épp úgy, mint most — csak egyes példákat hoz
tam elő. De van a sorok elhelyezésének számtalan 
rendkívüli módja is.

Ezek közé tartoznak az ívek (bolthajtások). Mióta 
a szabad irányt követjük, teljesen elhanyagoljuk 
ezeket, pedig azok nem egyszer mentenének ki min
ket a zavarból, a mennyiben ez adná meg a testnek 
a lelket.*

^ o n t ő c / e - ^

,0  B udapest
%

Dessewffy-utcza 7. szám. Jo

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
czím- és kenyérbetűkben 

stb. stb.
7. ábra.

Az ívek alkalmazásánál óvatosnak kell lennünk. 
Ügyeljünk, hogy az ív ne legyen túlságosan dom
ború, hogy az ív fölött képződött derékszög (1. 1. 
ábra a, b) a csúcsívvel, alig legyen észrevehető; 
ennek csak úgy van értelme, ha az ürességet alapul 
szolgáló körzettel töltjük ki, a mely az ivléniához 
szorosan hozzátapad.

* Mindig szebb az egyenes lelkű te s t! Bizony inkább csak 
végső injekcziónak jó az az ósdi hajlítás. Szerb.

T
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Az ívek alkalmazását, ha a szöveget léniák közé 
nem vonjuk, így találom legjobbnak:

^ W Í B t í B O U f o  '
C «■> B U D A P E S T  -a.

FÉRFI- ÉS NŐI DIVATCZIKKEK RAKTÁRA.

2. áíra.

Az a, b üresség alig tűnik szemünkbe s így nem 
sérti a szemet.

Azonban ez is csak úgy nyújt megnyerő képet, 
ha az utána következő rendes sor nagyobb és nincs 
nagyon távol a kiinduló és végponttól (c, d).

Gyakran látjuk az íveket, kivált oldal-levélfejeknél, 
úgy alkalmazva, hogy alul is, felül is hajlított sorok 
vannak, például ilyen idétlen formában :

3. ábra.

vagy megfordítva, a felső ívet nagyobbra, az alsót 
kisebbre szedve. Ez helytelen így is, úgy is.
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Az ilyen kettős ívet csak akkor alhalmazzuk, ha 
van hozzá alkalmas szövegünk, pl. íg y ;

A két egymással ellenkező ívnek mindig egyforma 
nagynak kell lenni (1. 4. ábra), így helyes és termé
szetes alakot ábrázol.

A körnegyed-sorok alkalmazása is gyakran czél- 
szerűnek bizonyul, különösen pedig akkor, ha a 
szöveg fogalmazása olyan, hogy a helyes beosz
tást nem követhetjük. Ilyenkor vegyük a körnegyed, 
vagy ferde — balról jobbra,vagy megfordítva: jobb
ról balra dűlő — sorokat és használjuk úgy, a hogy 
a körülmények megkívánják.

^ !,e ftjaristhe H u ***® *
4. ábra.

5. ábra.
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Elhibázottnak tartom a körnegyed-soroknál a dűlt 
betűk használatát. Sokkal jobban veszi ki magát itt 
az álló betű, melyet a szabályos körnegyedhez hajszál
zárkák beosztása által könnyen alkalmazhatunk. Épp 
úgy helytelen a ferde, illetve balról jobbra dűlő 
soroknál az álló betű használata, itt sokkal inkább 
elérjük czélunkat, ha már a magában véve dűlő 
betűket használjuk.

Van még a sorok alkalmazásának sokféle módja, 
csak a helyes irányt találjuk meg, hogy az a természe
tesség jellegét öltse magára. És ha e természetes
séget megtaláltuk, egy rendkívüli sor alkalmazása 
bármely szedésnek mindig csak előnyére válhat.

A sorok, legyenek szabályosak, vagy rendkívüliek 
és jól elhelyezettek, elvesztik értéküket, ha a betű
ket nem válogatjuk jól meg. A betűk megválogatása 
tehát nagy szerepet játszik a soroknál és mindig a 
szedő szépérzékére van utalva.

Jól tudjuk, hogy ha valamely képet szemlélünk, 
rendszerint a színek harmóniája adja meg a hatást, 
így vagyunk a szedésnél, hol a betűk harmóniája 
az első föltétel.

Mert ha pl. egy czímlapot mediavel betűkkel kez
dünk szedni, azután egy groteszk vagy félkövér sorral 
folytatjuk és ismét mediavelt használunk: bizony ez 
siralmas képet nyújt.

Mellőzzük továbbá a »túlkiemelést«. Mert hiba az, 
hogy mindent nagy betűkből akarunk szedni, így 
akkor a valóban kiemelendő rész elenyészik, mert 
minden sor fősor. A fokozatok arányosak legyenek 
egymáshoz, inkább kisebbek, mint nagyobbak, úgy, 
hogy a fősor, a kiemelendő rész tűnjék ki a mellék
sorok közül.
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A betűket oszszuk csoportokba. Mediavel-betűk 
közé ne vegyítsünk antiquát. Vagy tartsuk — ha 
lehet — az egész szöveget egyfajta mediavelből, vagy 
pedig egyfajta antiquából.

A szükség gyakran megkívánja a keskenyebb vagy 
szélesebb sort; ekkor előbbi esetben bátran vehetjük 
a karcsúbb renaissance-betűket, melyek vágásuknál 
fogva inkább ebbe a kategóriába oszthatók ; másod
sorban az összes czímbetűk, melyek a határozott 
antiqua vágást nem árulják el, rendelkezésünkre 
állanak.I f _

Ha pedig valamely munkát különböző czimbetuk- 
ből szedünk, különösen vigyázzunk az összhangra, 
mert éppen a rendelkezésünkre álló nagy választék 
teszi ezt komplikálttá.

Az antiqua-betűk közé ne vegyítsünk mediavelt. 
Ha keskeny sorra van szükségünk, ott van a kes
keny egyptien, továbbá a renaissance-betűk, melyek 
nem határozottan mediavel-jellegűek; ha pedig szé
lesebbre szorulunk, úgy ott van a félkövér antiqua, 
a groteszk, itt-ott még egy kurzív sor is jól veszi 
ki magát.

Jó beosztással, szépérzékkel, tiszta antiqua-betűk- 
kel is csinos munkát állíthatunk elő.

A czifra betűkkel csínján bánjunk, egy sornál 
sohse legyen több valamely munkán.

Hátra vannak még a kurzív, az írott és a rond- 
vágású betűk.

A kurzív mérsékelten használva az álló antiqua 
sorok között is helyet foglalhat; de az írott vagy 
rond-betűket másfajtájúakkal nem keverhetjük össze, 
már azért sem, mert ezek a kézíráshoz hasonlók, a 
mi éppen ellentéte a nyomtatott betűnek.
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Egyet-mást olyat is írtam, a miket már mások is 
tárgyaltak ez Evkönyben; de a megérthetőség és 
folytonosság miatt kénytelen voltam vele.

Különben úgy veszem észre, hogy sokan még 
ezeket is újdonságul veszik.

Vegyük csak kezünkbe a naponként élénkbe kerülő 
nyomtatványokat, nézzük azokat át figyelmesen, hát 
arra a meggyőződésre jutunk, hogy tíz közül leg
alább is hét olyan hibában leledzik, a miket e czik- 
kemben felsoroltam.

Káhn Sándor.
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köre elnökének, nyomdászpályája félszázados jubileuma alkal
mából. Győr, 1887. április 17. Az ünnepelt arczképével. 16-rét, 
32 1. Sauervein-nyomda, Győr.

4. Benjámin Franklin. Sein Leben. írta Schwartz Sándor, 
budapesti születésű bécsi nyomdász. 8-rét, 25 1. Franklin B. 
arczképével. Bécs, 1891. Oberhofer V. nyomása.
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5. Emlékkönyv Szabó András ötvenéves nyomdászsága alkal
mából, a Kolozsvári Könyvnyomdászok Önképzőköre által 
1894. évi szeptember hó 8-án Kolozsvárt rendezett jubileumi 
ünnepélyről. 24-rét, 18 1. Az ünnepelt arczképével.

6. A kolozsvári nyomdászat története. írta Ferenczi Zoltán. 
Kiadja a kolozsvári kér. és iparkamara. Nagy 8-rét,VIII+120 1. 
Kolozsvár, Ajtai K. Magyar Polgár könyvnyomdája. 1896.

7. A magyar állam nyomdászattörténelmi térképe. Tervezte 
és magyarázó szöveggel ellátta Firtinger Károly. A millenium 
alkalmából kiadta a Könyvnyomdászok Szakköre. (Térkép- 
melléklettel.) Nagy 8-rét, 28 1. Budapest, 1896. Gelléri és Weisz 
nyomtatóműhelyéből. Ára 70 kr.

8. Geschichte derBuchdruckerei Cári Angermayers. Heraus- 
gegeberf aus Anlass des fünfundzwanzigjáhrigen Principals- 
Jubiláums am 1. Juli 1896. Von Cári Angermayer jun. 8-rét, 
14 1. Pozsony, Angermayer Károly könyvnyomdája. 1896. 
(Különlenyomat a Pressburger Zeitung 1896. julius hó 1-i 
számából.)

9. Vogel Károly életleirása. 1896. márczius 22-én Kolozsvárt 
tartott ötvenéves nyomdászati jubileuma alkalmából. 8-rét, 71. 
Az ünnepelt arczképével.

10. Prohászka József életrajza. A nyomdászpályán műkö
désének ötvenes emlékére írta s a Franklin-nyomda személy
zetének ajánlja Ács Mihály. 4-rét, 18 1. Az ünnepelt arczképé
vel. Budapest, 1896. Franklin-társulat nyomdája.

11. Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egyleté
nek 1895. évi számadási jelentése. (Magyar-német szöveggel.) 
8-rét, XII+47 1. Budapest, Gutenberg-nyomda nyomása, 1896.

12. A Budapesti Hirlapszedők Köre 1895-iki évi jelentése. 
(Magyar-német szöveggel.) 8-rét, 23 1. Budapest, Gutenberg- 
könyvnyomda nyomása. 1896.

13. Á Budapesti Typographia-Dalkör története rövid vázlat
ban és az 1896. évi junius hó 28-án a II. kér. medve-utczai 
Fáczán-vendéglő összes helyiségeiben tartott huszonötéves 
fönnállása ünnepélyének műsora. 8-rét, 63 1. (Magyar-német 
szöveggel.) Budapest, 1896. Hornyánszky V. könyvnyomdája.

14. Emlékbeszéd. A Budapesti Typographia-Dalkör 25 éves 
fönnállásának ünnepélye alkalmával tartotta Lubik Zoltán. 
8-rét, 7 1. Budapest, 1896. Nyomatott Heisler J. kő- és könyv
nyomdájában.

15. Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás általános kataló
gusa. XVI. füzet. Szerkesztették: Mudrony Soma, az orsz.
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iparegyesület igazgatója. Ráth Károly, a magyar kereskedelmi 
múzeum igazgatója. Micseh Endre, min. s.-titkár. XV. csoport. 
Papíripar. Sokszorosító-ipar. (A bevezetést írta dr. Gerő Lajos.) 
Egyedüli hivatalos kiadás. 8-rét, 52 1. Budapest, Kosmos mű
intézet kiadása és nyomása. 1896.

16. A Sajtó. Ünnepi kiadás a király ő felségének látogatása 
alkalmából, május hó 15-én. Kiadja: a kiállítás XV. csoportja. 
Szerkesztette: a Magyar Hírlap. ívrét, 8 oldal. Nyomatott az 
ezredéves országos kiállítás XV. csoportjának pavillonjában 
felállított Wörner-féle körforgó-gépen.

17. Magyar Nyomdászok Évkönyve. XI. évf. 1896. évre. 
Szerkesztette: Gelléri Mihály. 8-rét, 173 1. Több műmellék
lettel. — Tartalma: A könyvnyomtatás az ezeréves hazában. 
— A könyvpiacz csemegéiről. — A mi divatunkról. — Életkép 
a közelmúltból. — Praktikus találmányokról. — A színnyomás 
gyakorlati módjáról. — A sorok elhelyezéséről. — Rossz szoká
sainkról. — Régibb nyomdáink produkcziójáról. — Az oszlopos 
szedésről. — Rézlénia-gyár Magyarországon. — Szakbiblio
gráfia. — A tanuló a nyomdában. — Tanonczokról — főnökök
nek. — Mellékleteinkről. — Tudnivalók. — A magyar korona 
országainak könyvnyomdái. — Egyleti tudósítások. — A Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság nyomása. — Ára 60 kr.

18. Világosság. Megjelenik minden pénteken ívrétű félíven. 
Felelős szerkesztő és kiadó: Rothenstein Mór. Laptulajdonos: 
A könyvnyomdászok és betűöntők haladó-szervezete. Meg
indult 1896. szeptember hó 4-én. Minerva kő- és könyvnyomda. 
A Typographia czímű nyomdászlapnak ellenlábasa.

19. A budapesti könyvnyomdászok munkaidő- és munkadíj
szabályzata. Érvényes 1896. junius 1-től 1899. junius l-éig. 
Aláírások: Hirsch Lipót, Buschmann Ferencz, Brózsa Ottó, 
Schlesinger Vilmos, dr. Gerő Lajos, dr. Gelléri Gyula egyleti 
jegyző, Neuwald Illés, Krammer Lipót, Dezsó Ferencz, Neu- 
háusler Vilmos, Jászai Samu, Téri Sándor, Krausz Soma, 
Brucker Lipót. Budapest, 1896. május hó 31-én. 8-rét, 8 1. 
Gutenberg-nyomda.

20. Válaszirat a kolozsvári, gyulafehérvári, deési és számos- 
újvári könyvnyomda-tulajdonosoknak a Kolozsvári Kereske
delmi és Iparkamarához benyújtott memorandumára. ír ta : L. J. 
Nagy 8;rét, 8 1. Nagy-Enyed, Cirner és Lingner. 1896.

21. Ólombetűk világa. Történetek a betűszekrény mellől, 
írta Kósa (Kosovitz) Rezső. 8-rét, 163 1. Budapest, Robicsek 
Zsigmond kiadása. 1896. Pátria-nyomda. Ára 1 frt.



108 F. K.

Időszaki folyóiratokban megjelentek : A Vasárnapi 
Újság 11. számában, 1896. márczius hó 15-én: Öreg 
nyomdászok a sajtószabadság első termékeiről, írta 
Ács Mihály; — az Ébresztő czímű ref. néplapban, 
Nagyváradon, márczius hó 29-én; Múltak emléke. 
Könyvnyomdák a reformáczió két első századában, 
írta Keszi Hajdú Lajos.

A Pécsett 1872. október hó 13-án tartott nyomdász- 
ünnepélyen a következő, szintén nyomtatásban meg
jelent emelkedett hangú költeményt szavalták e l :

E m lék k ö ltem é n y  a  p écs i k ö n y v n y o m d á sz o k  század év es  
ü n n e p é ly é re .

Ünnep van itt ma, kettős és nagy ünnep,
A csarnok díszjeléből olvasom;
De még inkább a századok könyvéből,
Mely átvilágol börtönön, vason!
Ezt olvasom lelkemnek néma lapján,
A mely ez ünnep fényivel rokon ;

Igen, rokon! mert eszme és a lélek 
Halhatatlanságra nézve hű testvérek!

Mert itt nem a múlandó századoknak 
Van nyújtva fényes égő-áldozat,
Idő vagy ország nem határol eszmét,
Mert egy világé lett a gondolat:
Leszegni szárnyait a röpke szónak,
Hogy az — betűkbe kötve — fenmarad 

S azokban ég az eszme századokra 
Olthatlanul, mint Mózes csipkebokra !

Előttem látom a sötét világot,
Mely vasban él s meg is hal általa;
Sisakja rostján nem hat át a napfény :
Ez volt a vaksötétség rémkora!
S a kardvasak közöl — szerény homályban 
Mint egykoron a Messiás maga —

Egy férfiú kél — fegyver sincs kezében —
S világot gyújt a század éjjelében!
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S miként a nap, a bíbor bölcsejéből 
Aranyfürtökkel ékesen kikéi,
Először bérezek ormain ragyog csak 
S még lenn a völgyben zúg az éji szél. . .
S már fenn a bérczen a pacsirta-költő 
Hymnust dalol kelő nap fényinél,

Lenn a mezőn mély csend, köd és homály van 
S mély álmot alszik a virány magában . ..

így kelt a fényes felvilágosulás 
Nem érthető meg az egész világ —
Először csak a bérez gyanánt magasló 
Nagy szellemekre hinté sugarát.
S midőn még szunnyadóit mindiitt a szellem,
Ők annak érteményét felfogák,

Apostolokká, hirdetőkké lőnek 
Hajnalfényéül a jövő időknek.

S a terjedő fény elrepült felettünk 
S a Kárpátoknak ormán fennakadt,
Ébredt a hon egy fényes, új világra 
A nagy, a hős, a bölcs Mátyás alatt!
S a melyeket kardvas nem törhetett le :
A sajtó törte szét a lánczokat,

A három bérez és négy folyó honában 
Szellemharczokra híva fel szilárdan!

Hol annyian felfogták a nagy eszmét,
E város sem maradt el vesztegeli ;
Hajlékot ád a sajtó műhelyének 
S terjeszti hírét völgyön és hegyen!
— Száz éve most, hogy lángol a szövétnek 
S még ezredig fog égni fényesen,

Mert még e város múltját nem feledte,
Melyhez nevét egy Nagy Lajos kötötte !

Fel h á t! legyen ez ünnep dísze méltó 
A századévhez, melyet ünnepel;
A városhoz, mely díszt szerzett nevének,
Midőn ez eszmét hűn karolta fel.
Legyen méltó a korhoz, melynek atyja 
A sajtó éltető betűivel,

Méltó felvilágosulás szelleméhez,
Mit általunk ma minden szellem érez!
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E hatásosan és szépen megírt ódának dr. Váradi 
Antal nagynevű írónk a szerzője. Most, 1897-ben, 
huszonöt évvel annak első ízben történt elszavalása 
után, időszerűnek találjuk azt itt a mai nyomdász
közönségnek bemutatni.

*  *  *

Hogy e szakbibliográfia minél teljesebb lehessen, 
-felkérjük az Évkönyv minden olvasóját, hogy ha 
kezökbe kerül valamely oly nyomtatvány, a melyet 
e helyen megemlíteni érdemes, küldjék be azt a 
Grafikai Szemle kiadóhivatalába.

F. K.



KORREKTÚRA-MINTA.

Éppen tíz esztendeje, hogy az Évkönyv közölte 
azt a korrektúra-mintát, a melyet az időben a Hor- 
nyánszky-nyomda nyomatott megrendelői számára és 
a melylyel akkoriban megajándékozta e vállalatot is. 
Szívesen fogadták ezt akkor nagyon sokan. És ma, 
tíz év múlva, újra szükségét érezzük ennek.

Az 1887-iki évfolyam teljesen elfogyott már és csak 
tavaly is igen sokan óhajtották volna ezt az Év
könyvet megvenni, még pedig első sorban a korrek
túra-mintáért.

Most tehát újra lenyomattuk azt, hogy a kiknek 
szükségük van reá, hasznát vehessék. Lehetőleg most 
is megtartottuk az akkori alapot, csak éppen a magya
rázatot adjuk más szavakkal.

A túlsó két oldalon látható korrektúra mintát úgy 
csináltuk, hogy először kiszedték azt azon hibásan 
és ekkor megtettük rajta fekete tintával a látható 
javításokat. Ezt a korrektúrát azután fotoczinko- 
grafiroztattuk és erről nyomtattuk azt le.
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J >

"L ~~K kezdő sort — ha a szedő elfelejti —
a korrektor mindig i(yen ”7_ jegygyei

4-t: jelöli meg. A helytelenül alkalmazott bejjjít 
al kell húzni és ha tijbb ilyen fordulna 

t d  ( akkor azt mindig más-más alakú jegy
e i  /<*- gyei húzzuk at. Kofáit, hib^s vagy más 
l lá - j  fajtji|'úakat is igy jelöljük ki, de ezeket 

' a z  -oldalon még alá is húzzuk. Ha azon- 
Ifjjir 11/ 1 bán egy|es betű,, szó, vagy m  egész 

y  ih )  yinmintu rngy—*géssf mondat fordul elő
kétszer (lakodalom), akkor azt áthúzzuk 
é s a v je l  mellé még egy A h  jegyet is 
teszünk.\Ez a (deleatur) azt jelenti,
hogy az \a  betű, szó vagy mondat ki
marad EnnelNmllenkezője a temetés, a 
mikor megint több/az egész mondat értel
metlen lesz. Itt úgy kell korrigálni, hogy 
a jegyet odaírjuk, a honnan az a mondat 
hiányzik és — mint e példa is mutatja — 
a kihagyott szavakat a korrektúra szélére 
leírjuk. Ha a korrektúra margója keskeny, 
úgy a kihagyott részt vagy a hasáb felső,

~j ('£■&*&- vagy alsó részére írjuk. Nagyobb kihagyá- 
M****~) soknál csak egy jelet csinálunk és az 
^ '] /  oldalra odaírjuk^fordított b e tű k e t i/ (for

díts) jegygyei szignáljuk. Ha egyes betűk 
1 & blöjálva vannak, azt is úgy jelöljük, mint 

a hamis betűket. De ha nagyon sok egy
fajta ityen fordul elő, akkor azt csak a 
második korrektúránál vagy revíziónál
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jegyezzük ki7l Bekezdést a folytatólagos 
szedésben is éppen úgy jelölünk, mint a 
hogv azt fentebb is mutattuk. A sza- 
vakjjes sorok közt előjövő feketeségeket ^  
(Spieage) aranyjegygyei húzzuk át. Az értei- -ff. 
metren helyesbítve Írjuk ?ki a ^  -itxm
szélre. Rosszul mondatszerkezetet alkalma-
zott pedig számokkal jelöljük helyre. Az 
egybe ta^Jozó vagy két szónak szedett 
ossz^JJett szót igy, az egybe szedett két ^  
y ó t  pedig így j avítjuljd , A'z is e lő ford u lj*
nögy a szedő egyik sor közé többet, a másik^ 
Közé meg kevesebbet oszt be, ezekre is'"

-> v Z

van alkalmas fc 
széjjel-jegy.

-9  össze és ) - HC MIL
szavakat, félkövér 

vagy kurzív betűkből szedendőket ilyen 
jegyekkel írjuk ki az oldalra, persze a jel
zést is tnindig jó mellé Írni. Mikor a AV tL yt- 
szedő nem tud valamely szót -5 é  t  
akkor azt blokálja, vagy pedig üres helyet 
hagy és akkor ezt a korrektornak kell
j——{----- / Kifelé álló sorokat igy, befelé 3
("allékat pedig igy jelölünk meg. A görbén* ^  
álló sort egyenlőségi jellel jelöljük ki. Ha 
azt akarjuk, hogy a .r.i.tk j to ,t  t .szó csak 
közönségesen legyen szedve, így húzzuk 
azokat össze. •)
C£slha azt akarjuk, hogy a bekezdett 

•szöveg folytatólagosan legyen szedve, így 
vonjuk azt össze.

8
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Nem mondjuk, hogy most tökéletes korrektúra- 
mintát adunk olvasóinknak, mert hiszen ez teljesen 
lehetetlen dolog; csak az alapot mutatjuk be, a mely
ből mindenki kombinálhat. Megjegyezzük azonban, 
hogy neveket, idegen szavakat mindig szépen, olvas
hatóan kell kiírni a korrektúrában és főképen az 
u betűt mindig különböztessük meg az «-től egy 
kis felibe írt ^  félgömbbel. Ha pedig sok hiba van a 
korrektúrában, úgy lehetőleg változtassuk a jeleket, 
a melyeket ki-ki tetszése szerint kombinálhat

l u n u r L
így és még igen sok változatban.

Erre a korrektúra-mintára minden rendes üzletnek 
szüksége van, mert a korrigálni nem tudó szerzők
nek sok könnyebbséget okozunk azzal, ha egy ilyen 
mintát mutatunk fel.



APRÓSÁGOK.

Lapszám-e vagy oldalszám? Sokan még ma se 
tudják, hogy melyik a helyes: lapszám vagy oldal
szám. A dolog pedig nagyon egyszerű. A lap két 
oldalból áll. Tehát ha valamely mű pl. 260 paginá
val bir, akkor az csak 130 és nem 260 lapból áll. 
Tehát mindig oldalszámot kell írni, mert a lapszám 
nem helyes. Volt ennek is jogosultsága akkor, mikor 
régentén a könyveket lap szerint, tehát csak min
den második oldalon számozták. Ezt nevezték lap
számozásnak és innen ragadt ránk a helytelen lap
szám. Rövidítéseknél is lehet azt ilyenformán írni:
1. idézett mű 23. old. (vagy p. =  pagina).

ír
A névjegyek szedését és nyomását a legtöbb 

nyomdában tapasztalatlan szedőkre, vagy pláne tanon- 
czokra bízzák, mert úgy okoskodnak, hogy ez oly 
könnyű dolog, a mely nem kíván jóformán semmi
féle szakképzettséget. Sok főnököt és faktort azon
ban a gyakorlat többnyire az ellenkezőről győz meg,
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mert az üzletnek éppen az irásbetűk, fantazié és 
egyéb ily modern újdonságok a legdrágább tárgyai. 
A névjegyek legtöbbjét még ma is a könnyen törő, 
lehelletszerű Schreibschriftekből szedik. Mibe kerülnek 
ezek, azt tudhatja minden értelmes nyomdász. Ezek
nek a betűknek a képe olyan gyönge lábon áll, hogy 
az a& legkisebb gondatlanság által is rögtön haszna
vehetetlenné válik. Ha aztán az ilyen betűk ügyetlen 
és tapasztalatlan egyének kezébe kerülnek, akkor az 
l, b, f ,  g , p , W, F  és más ilyen betűk többnyire 
rokkantakká lesznek és egyebet se csináljon a főnök, 
mint örökös utánrendeléseket a vizitkártya-betűkből. 
A szekrények egyre defektebbé lesznek, ellenben 
annál jobban szaporodik a »zeig«, a nyomdák szemét
dombja. Azért tehát ne tekintsük a névjegyszedést 
»mellékes« dolognak, hanem bízzuk annak szedését 
és nyomását értelmes és lelkiismeretes szakemberekre.

ír

A Monoline-szedőgépről. Ausztriában már komo
lyan hozzáfogtak az Amerikából átszármazott Mono- 
line-rendszerű szedőgép építéséhez, és pedig Steyr 
városában, a híres fegyvergyárban, a hol eddig — elég 
sajátságos fordulata a sorsnak — csupán emberpusz
tító szerszámokat készítettek és most a közművelődés 
fegyvereit kovácsolják. A szedőgép egész húsz ciceró 
szélességig fog sorokat alkothatni, tehát oly szélesség
ben, mely megfelel a hírlapok összes és mondhatni 
a könyvek legtöbbször előforduló szedés-szélességé
nek. A betűfajra nézve megállapították, hogy a szedő
gép számára külön fraktur és antiqua betűmatriczok 
fognak szolgálni; azonban ennek daczára a szedőgép 
megrendelője akármely általa óhajtott betűfajból kap
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hat matriczokat. Itt csak a költség határoz. A Mono- 
line ára — beleértve az egyes betűfokokhoz megkiván- 
tató matriczokat — 3500 forint. A fraktur-betűkhöz 
szolgáló billentyű-szerkezet 96 betűjelet tartalmaz, 
úgymint 27 kurrent betűt, 25 verzálist, 10 számjelet, 
15 kettősbetűt, 16 írásjelet, háromfajta kizáróanyagot; 
az antiqua pedig 26 kurrent betűt, 26 verzálist, 10 
számjelet, 14 kettős betűt, 17 Írásjelet és háromféle 
kizárást. A billentyűzetben elő nem forduló jelek és 
ékezetek a gép mellett elhelyezett matricz-kézitartóban 
találhatók, honnan könnyű szerrel beilleszthetők a 
matricz-sorba. A szedőgépek gyártására külön rész
vénytársaság alakult, mely az első kész gépeket a 
bécsi nyomdászati szakiskolában fogja felállítani, ez 
által alkalmat adva a fiatal törekvő szedőknek arra, 
hogy magukat mint gépszedők kiképezzék.

*

A köteles nyomtatványok beküldése ügyében 
a budapesti kir. főügyész egy körlevélben felhívja 
az érdekelteket, hogy a sajtótermékeket, különösen 
pedig a napi, heti és időszaki lapokat rögtön a 
megjelenés napján, a délután megjelenő nyomtatvá
nyokat pedig legkésőbb másnap délelőtt 10 óráig 
küldjék be. Ez különben nem új dolog, már az 
1848. évi XVIII. törvényczikk rendelte el és 1867-ben 
az igazságügyminiszter 480. sz. rendeletével újra 
megerősítette. Csakhogy egész a legutóbbi időkig 
nem vették ezt szigorúan, hanem megelégedtek azzal 
is, ha minden két hétben küldték be a köteles pél
dányokat. Most azonban 200 forintig terjedhető 
pénzbírsággal büntetik azokat, a kik a rögtöni be
küldést elmulasztják. Az 1848. évi XVIII. törvény-
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czikk 30. és 40. §-ának rendelkezései szerint a 
megjelenéskor azonnal egy példányt a kerületi köz
vádlóhoz és egy példányt a helybeli hatóság elnö
kéhez (polgármester) kell beküldeni. Be kell mutatni 
mindenféle lapot, folyóiratot, minden szellemi termé
ket (ákár egyes lapokon, vagy fűzve jelennek is 
meg), hirdetményt, plakátot, röpiratot és képes ábrá
zolatot stb. Azonban nem kell bemutatni az üzleti 
körleveleket, számlákat, jegyzékeket, árlapokat, üzleti 
plakátokat, kezelési nyomtatványokat, meghívókat, 
gyászjelentéseket és más ilyenfajta munkákat. Meg
jegyezzük, hogy a polgármesteri hivatalba küldött 
példányok a Nemzeti Múzeumnak szólanak; de leg
több üzlet magának a múzeumnak is küld példá
nyokat, mert a polgármesteri hivataltól vagy nagy
sokára, vagy egyáltalán nem kapják meg azokat.

ír

Vízmentes papír. Bóraxnak vízben való teljesen 
átitatott oldatában enyhe melegnél sellakot oldunk 
fel. Ezzel az oldattal itatjuk át a papirt, mely anilin- 
festékek hozzáadásával még festhető is. A Hartleben- 
féle Neueste Erfindungen und Erfahrungenből vett 
másik módszer szerint 24 rész timsót és négy rész 
fehér szappant veszünk, mindkettőt vízben feloldjuk, 
mialatt egy másik edényben hat rész gummiarábiku- 
mot és hat rész enyvet 32 rész vízben szintén fel
oldunk, mindkét oldatot összekeverjük, megmelegít
jük, a papirt belemártjuk és aztán meleg helyen 
kifeszített zsinórokon megszárítjuk. ,



A BUDAPESTI KÖNYVNYOMDÁSZOK 

MUNKADÍJ-SZABÁLYZATA.

Érvényes 1896. junius 1-től 1899. junius 1-ig.

A munkaidő az összes szakszemélyzet részére naponkint 
9 óra.

Vasárnap vagy ünnepen munkaszünet van és a szünetekért 
a bizonyos pénzben dolgozó nyomdai alkalmazottaknak levonni 
nem szabad.

I. A n a p p a l do lgozó  szedők  m u n k ad íja .

a) Bizonyos pénzben dolgozó szedők munkadíja.
1. A bizonyos pénz minimuma hetenkint 13 fr t; e szabály 

alól kivétetnek az újonnan fölszabadultak, a kiknek munka
díja fölszabadulásuk után egy évig 11 frt, ha ugyanazon üzlet
ben maradnak.

2. Ha a bizonyos pénzben dolgozó szedőknek a megállapí
tott munkaidőn túl is dolgozniok kell, ez esetben a következő 
külön kárpótlásban részesítendők:

*a) Éjfél előtt vagy reggel 6 órától 8 óráig és dél alatt, 
valamint vasárnap és ünnep délelőtt végzett munkáért a szedő 
heti fizetésének minden forintja után óránkint 3 krajczár 
kárpótlást kap.
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b) Éjfél után vagy reggel 6 óra előtt, valamint vasárnap 
és ünnep délután vagy éjjel végzett munkáért az ó ránkinti 
kárpótlás 4 kr.

c) Esti 10 óráig tartó munkánál a szedőnek egy fél és 
10 órán túl egy egész óráig tartó vacsoraidő engedtetik, mely 
szintén mint különóra fizetendő.

d) A? különóra megtérítésének maximuma éjfél előtt 50 kr., 
éjfél után 60 kr.

b) Számolásban dolgozó szedők munkadíja.
3. A pakétszedés és más egyéb munkák számolása. A számí

tás módja azon betűnem közönséges n betűje szerint történik, 
melyből a pakétszedő a neki átadott kéziratot szedi. Ha az n 
vastagabb egy fél négyzetnél, úgy a számolás ez utóbbi sze
rint történik. Ha a fölszedett n-ek vagy félnégyzetek nem 
töltik ki teljesen a sort, úgy egy w-nel több számítandó. Min
den darab negyedpetit térző egy n, ha a térző nyolczadpetitre 
öntetett, úgy minden darab térző két n.

4. A magyar szövegű szedésnél a számítás alapja a kö
vetkező :

a) garmond, borgisz és petit............. 26 kr.
b) kolonell és ciceró.............................27 »
c) nonpareille és mitteltől fölfelé ... 30 »
d) peri ............. ....................................32 »

A német szövegű szedés, ha antiqua, 1 krajczárral, ha fraktur,
2 krajczárral drágább.

A tót szedés, ha antiqua, 3 krajczárral, ha fraktur vagy 
Schwabacher 4 krajczárral jobban fizetendő.

Latin, román,olasz,franczia és horvát nyelveknél 1000 w-ért
3 krajczárral több; egyházi czirill, szerb, orosz és görög alá 
nem vágott 1000 n 7 krajczárral, alávágott 9 krajczárral, héber 
sima szedés 4 krajczárral, pontozott 8 és troppszedés 12 kraj
czárral drágábban számíttatik; a héber szedés számítása a 
»Nun«, pontozásoknál pedig *Passachc szerint történik.

Kevert szedés. Egyszeres kevert szedésnek tekintendő az, 
ha egy másik betűnem fordul elő; kétszeres kevertnek, ha 
egy harmadik; háromszorosnak, ha egy negyedik betűnem 
szétszórva az ív harminczkettedrészét foglalja e l ; ilyenkor 
a rendes ár 1000 n után egyszeres kevert szedésnél 1 kraj
czárral, kétszeres kevertnél 2 krajczárral, háromszoros kevert- 
nél 3 krajczárral emelkedik.Új betűnemnek tekintetik a ritkított 
szedés is. Ha pedig az elősorolt betűnemek szétszórva az ív
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16-od részét foglalják el, a föntebb megszabott kárpótlás ára 
kétszereztetik. Minden más nyelvnek szétszórt előfordulása 
az ív 32-ed részének betöltésénél külön betűnem-keverésnek 
tekintetik és a föntebbi arányban magasabban számíttatik. 
Ha valamely műben idegen nyelv folytatólag fordul elő, ennek 
számítása ez árszabály határozatainak 4. pontja szerint tör
ténik. Ha a szedés kisebb betűfajjal (a hol t. i. alárakás 
szükséges) van keverve : az illető sorok kétszeresen számít
tatnak. Ptffcá/-szedésnél az idegen betűfajból vagy ritkítottan 
szedett szavak sorokká adandók össze és kétszeresen számí
tandók. Ha fél sor maradna fenn, egésznek számíttatik. Czímek 
szintén kétszeresen számítandók, még akkor is, ha állottak. 
Egy harmaddal (schliessel) szedett munka egy krajczárral 
magasabban díjaztatik 1000 n után.

Tiszta számos vagy ritkított szedés, valamint számos szedés 
rövidítésekkel kétszeresen, számokkal vagy rövidítésekkel 
kevert szedés, továbbá folytatólagosan (az egész sorszéles
ségben) szedett, nevekből álló szedés másfélszer számíttatik ; 
kétszeresen számíttatnak az oly sorok is, a melyekben az 
évszámokhoz rag vagy évi szótag járul, ha azonban a hónapok 
nevei is kiszedetnek, ez esetben a számolás csak másfélszer 
történik; részben ritkított szedés kevertnek tekintetik. A sor 
kihajtása vagy behozásáért egy sorral több számíttatik. A ki
pontozott szedés, tekintet nélkül a pont öntésére, ha nincs 
benne számrovat, 1 krajczárral, ha egy számrovat van benne, 
3 krajczárral drágább.

Jegyzetek. A munkában előforduló kisebb betűnem annak 
árszabása szerint külön számíttatik; a választóvonalak a 
jegyzethez tartoznak.

Mathematikai szedés.. Mathematikai szedésnél egyszerű 
példák másfélszer, nehezek kétszeresen számítandók. Külö
nösen nehezeknél megfelelő kárpótlás fizettetik.

Táblázatos szedés, tekintet nélkül arra, hogy fejjel vagy 
a nélkül, vonalakkal vagy a nélkül készíttetik, tekintet nélkül 
továbbá arra, hogy a rovatokban számok vannak-e vagy betűk
kel való szedés, ha a táblázat a három hasábot meghaladja, 
egész szélességben kétszeresen számíttatik. Háromhasábos 
táblázat másfélszer számítandó; kéthasábos szedés, ha léniá
val van is elválasztva, nem tekinthető táblázatos szedésnek 
s csak mint rendes számítandó — az árszabálynak rávonat
kozó pontjai szerint — egész szélességben és magasságban. 
Oly esetekben, midőn a táblázat feje kisebb betűfajból sze
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detik, mint az egész tábla, a fej e kisebb betűfaj szerint számí
tandó kétszeresen.

Keskeny alak, mely egy sorban 35 — 31 w-et tartalmaz, 
2 krajczárral, 30—25 n-es 3 krajczárral, 24—20 «-es 4 kraj- 
czárraJo 20 n alatti alak 5 krajczárral drágábban számíttatik ; 
a térzők azonban nem számíttatnak n gyanánt.

Szélzet-jegyzetek (Marginalien) a szedés szélességéhez csa
tolandók, de csak az illető oldalon, a hol előfordulnak.

Tördelési járulék. A tördelésért 1000 n után 2 kr. pótlék jár.
Javítások. A szedő köteles egy házi javítást és egy sajtó- 

reviziót lelkiismeretesen végezni. Javítások, szerző- vagy 
sajtó-reviziók végzéséért, melyekért a szedő nem okozható, 
óránként 26 krajczár fizettetik; ugyanez áll fordított betűkre 
(blokád) nézve is. Pakét-szedők csak a házi javítást tartoz
nak végezni.

Nem foglalkoztatás esetében, t. i. kézirat- vagy anyag
hiány miatt, a szedő a takarításnál alkalmazandó ; óránként 
26 krajczár fizetendő.

Feltisztogatás. A munka befejezte után a szedő nem tar
tozik azt feltisztogatni. Valamely munka berendezése alkal
mával a szedőnek a szükséges anyag, úgymint: stégek, 
négyzetek, térzők, deszkák stb. kiszolgáltatandó, ellenkező 
esetben a tisztogatás ideje neki óránként 26 krajczárral kárpó- 
toltatik. Ha egy mű berendezésénél a szedő oly osztani valót 
kap, melyet szedéséhez teljesen nem használhat, hanem rész
ben összeállítani vagy a szekrényből egyes betűt kiraknia 
kell, pl. más nyelven: úgy ezért a feltisztogatásért a meg
illető ár felerészével kárpótlandó.

Előny (Speck). A művek czímei, valamint a szövegben 
előforduló mindennemű előny: Schmutztitel, metszvények stb. 
a tördelőt illetik, s tőle még az esetben sem vonhatók el, 
ha az üzlet ezeket bizonyos pénzben állíttatja is össze.

Az élő lapczímek a zárósorral együtt három, a holtak két 
sornak számíttatnak.

Versek vagy külön sort képező nevek szedésénél a legszé
lesebb sor után számíttatik.

Hangjegy szedés szabad egyezkedésre hagyatik.
5. A számoló-szedők (pakétszedők vagy tördelők), ha a 

munkaidőn túl dolgoznak, a következő kárpótlásban része
sülnek:

a) Éjfél előtt vagy reggel 6 órától 8 óráig, déli szünet 
alatt, valamint vasárnap és ünnep délelőtt óránként 15 krban.
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b) Éjfél után vagy reggel 6 óra előtt, valamint vasárnap 
és ünnep délután és éjjel óránként 22 krajczárban.

c) Esti 8 órán túl tartó munkánál a szedőnek 10 óráig egy 
fél órai, azontúl egy óra vacsoraidő engedtetik, mely szintén 
mint különóra fizetendő.

Általános határozatok.
6. A rendes munkaidő részletes meghatározása (kezdete 

és befejezése) a munkarendben foglaltatik.
7. Kisegítő kondiczió az, mely a szedő felvételekor ilyennek 

nyilváníttatik. Ez felmondási időhöz nincs kötve. Munkájának 
díjazása szintén ez árszabály szerint történik. Egy héten alól 
tartó kisegítő kondicziónál naponkint 50 krajczár napi pótlék 
fizetendő. A kisegítő kondiczió legfeljebb négy hétig tarthat, 
azontúl 14 napi felmondás jár.

8. A fölmondási idő kölcsönösen 14 nap s mindig szombat 
este történik a fölmojidás ; ha azonban szombatra ünnep esik, 
úgy a fölmondás előtte való nap történik. Rögtöni elbocsá
tásnak csak az ipartörvény értelmében van helye.

II. Az u js á g s z e d ő k  m u n k a id e je  és  m u n k a d íja .

1. Rendes szedés (nevek, számok, rövidítések, ritkítás stb. 
nélkül) magyar lapoknál

a) ciceró 1000 n után 28 kraj ez árral
b) garmond 1000 n » 27 »
c) borgisz 1000 n » 27 »
d) petit 1000 11 » 27 »
e) kolonell 1000 11 » 28 »
f )  nonpareille 1000 11 » 31 *

Német lapoknál (antiquából szedve) a szedés ára 1 kraj- 
czárral magasabb. Frakturból szedve a számítás abc alapján 
történik, a garmond, borgisz és petit 28 kr., ciceró 29 kr.

2. a) Tőzsdei és kereskedelmi táviratok másfélszer számít
tatnak.

b) Vasúti és bank-kimutatás mutálásánál egyszerűen, új 
szedésnél kétszeresen, tabelláris szedés szintén kétszeresen 
számítandó. Nonpareille-fejek kétszeresen számíttatnak.

c) Leszámítolási árfolyamok és összehasonlítható árfolyam
táblázatok épp úgy, mint a tőzsdei táblázatok is, másfélszer 
számíttatnak.
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d )  A gabonatőzsde bevezetése egyszerűen, kötések kétsze
resen, az érték- és külföldi tőzsdék másfélszer számíttatnak.

e) Időjárási táblázatok másfélszer számítandók.
f )  Változások a hadseregben vagy kivonatok a hivatalos 

laphói másfélszer.
g) Tiszta számszedés, sor- és nyerőszámmal vagy a nélkül, 

valamint folytatólagos ritkított vagy névszedések kétszeresen 
számíttatnak. Ama sorok, melyek több mint felényire vannak 
ritkítva, szintén kétszeresen,

h) Idegenek névsora, színházi műsorok, számadási kimuta
tások, hitelegyletek fizetésképtelenségi kimutatásai, templomi 
zene, rövidített szavakkal szedett sport, névszedés, naptár 
(napirend) másfélszer, folytatólagos kövér irás másfélszer, 
idegen nyelvű sorok kétszeresen számíttatnak.

i) Olyan sorok, a melyekben kurzívból vagy másfajta Írás
ból fordulnak elő szavak, kétszeresen számíttatnak, épp úgy 
a táviratok kezdősorai.

k) Rovatczímek kétszeresen, záróvonalak egy sornak számít
tatnak.

l)  Oly lapok, melyeknél a sorokban előforduló dőlt, félkövér 
és ritkított vezérszavak kétszeresen nem számíttatnak, 2 kraj- 
czárrál magasabban számolandók.
• 3. Sorkihajtás. A sorkihajtásért egy sorral több számíttatik.

4. Javítások. Korrektúra-változásokért az elmulasztott idő 
kárpótolandó.

5. A rendes munkaidő részletes meghatározása (kezdete 
és befejezése) a munkarendben foglaltatik. Ez szabályozza a 
hétfőn reggel és ünnepnapokon való munka megkezdését is.

Oly lapoknál, melyek napjában kétszer, reggel és este 
adatnak ki, az esti kiadás a reggelihez hasonlóan számíttatik.

6. Várók. A rendes várók, épp úgy azok, a kik utasításra 
a rendes szedés befejezése után várni tartoznak, 50 krajczár 
kárpótlást kapnak. Naposoknak a revízió külön 1 forinttal 
díjaztatik és csak a lapnál alkalmazott szedő végezheti. A vá
rás kezdetét, valamint a lap szedésének megkezdését minden 
nyomda munkarendje határozza meg.

7. A vasár- és ünnepnapi munka kétszeresen számíttatik. 
Hétfő reggeli lapért, ha a szedés 1JtS előtt kezdődik, szemé- 
lyenkint 50 kr. kárpótlás fizetendő.

8. A fönnebbi pontok minden napilapra, akár éjjel, akár 
nappal szedetnek, mérvadók.
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III. G é p m es te re k  és n y o m ó k  m u n k a id e je  és d íja .

Munkaidő és különórák fizetése úgy történik, mint a nappali 
szedők árszabályánál.

A nyomó-osztályban, ha a munkaviszonyok megkívánják, 
a 10 órai munkaidő állandósítható és ez esetben a tizedik 
óra díjazása különórának vétetik.

Különös szabályok: a) a gépmester minimuma 13 forint; 
b) körforgó-gépeknél minimum 15 frt. Éjjeli munkánál 20 frt.

Az újonnan fölszabadultak minimuma 11 frt, a mennyiben 
ugyanabban a  nyomdában megmaradnak.

Ez árszabály és munkarend az ipartörvény 113. §-a értel
mében az illető kerületi elöljáróságokkal, mint elsőfokú ipar
hatóságokkal is láttamozandó.

Budapesten, 1896. évi május hó 31-én.

Krammer Lipót 
Dezső Ferencz 
Neuhausler Vilmos 
Jászai Samu 
Téri Sándor 
Krausz Soma 
Brucker Lajos

Hirsch Lipót 
Buschmann Ferencz 
Brózsa Ottó 
Schlesinger Vilmos 
Dr. Gerő Lajos 
Dr. Gelléri Gyula, egyl. j. 
Neutvald Illés



EGYESÜLETEK ÉS KÖRÖK.

A következő jegyzékben közöljük az összes magyar- 
országi könyvnyomdász- és betűöntő-egyesületek és 
körök czímjegyzékét.

Magyarországi könyvnyomdászok és Miiöntök egy
lete. Székhely: Budapest, VIII., Stáhly-utcza 1. — Rok
kant-, özvegy-, árva-, beteg-, munkanélküli és utas- 
segélyző-pénztár, önképző szakosztálylyal. Elnök: 
Czettel Gyula. Számvivő (pénztárnok): Steiner Adolf. 
Hivatalnokok: Novitzky N. László, Zaka Lajos.

Az egylet a központon kívül a következő kerü
letekre oszlik:

Arad: Elnök: Roósz Soma; pénztárnok: Molnár 
László.

Brassó: Elnök : Feminger Károly; pénztárnok : 
Merkl János.

Debreczen: Elnök: SomosArpád; pénztárnok: Török 
Ferencz.

Kassa: Elnök: Rosa Viktor; pénztárnok: Streck 
A, Béla.
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Kolozsvár: Elnök: Gombos Ferencz; pénztárnok: 
Czakó Lajos.

Nagyvárad : Elnöki állás betöltetlen ; pénztárnok : 
Grósz Mór.

Pécs: Elnök: Taizs József; pénztárnok: Fiedler 
Károly.

Pozsony: Elnök: Kalteisz J.; pénztárnok: Hampel 
Mihály.

Szeged: Elnök: ZeislerMór; pénztárnok: Schwarz 
F erencz.

Temesvár: Elnök: Rammer Gergely; pénztámok: 
Doraszil Ferencz.

Nagyszebeni könyvnyomdászok egylete. Utas-, be
teg-, temetkezési, rokkant- és munkanélküli pénz
tárral. Elnök: Binder Lajos (Mészáros-utcza 47.).

*  *  *

S z a k tá rsk ö rö k  a  fő v á ro s b a n .

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők jótékony- 
sági köre.
Elnök: Concha Károly (HornyánszkyV. könyvnyomdája,

VI., aradi-utcza 14.).
Könyvnyomdászok Szakköre.

Elnök: Tanay József (Pesti könyvnyomda-részvénytár
saság, V., hold-utcza 7.).

Budapesti gépmesterek és nyomók köre.
Elnök: Horváth Alajos (Lloyd-riyomda).

Budapesti hirlapszedők köre.
Elnök' Winclcelmann Antal.

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők hitelszö
vetkezete.
Elnök: Schwind Béla (Pesti Lloyd-társulat nyomdája). 

Budapesti betűöntők köre.
Elnök: Feldmann I. Pál (Fischer és Mika betűöntődéje).
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Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők szak
egylete. (Alapszabályait a belügyminisztérium de- 
czember hó elején látta el a jóváhagyási zára
dékkal.)

Athenaeum-dalkör.
Elnök: Böhm Béla (Athenaeum r. t.)

Ébredés-dalkör.
Elnök: Gyöngyösi S. (Pesti könyvnyomda-részvénytárs.). 

Typographia-dalkör.
Elnök: Galateo Béla (Államnyomda).

* * #
Gutenberg-könyvnyomda, mint segédszövetkezet. 

Igazgató: Krammer Lipót.

Szaktárskörök a vidéken.

Temesvári nyomdász-dalkör.
Elnök: Freund J.

Pozsonyi Typographen-Bund.
Elnök: Csömör J.

Szegedi nyomdászok Gutenberg dalköre.
Elnök: Gibitz Imre.

Nagyszebeni nyomdászok Typographia dalköre. 
Elnök: Fleischer M.

Horvát- és Szlavonország.

A horvát-szlavóniai könyvnyomdászok egylete. 
(Hrvatsko tipografiéko druítvo za Hrvatsku i Sla- 
voniju) Zágráb. Az egyletnek Eszéken fiókja van.
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AZ UTASSEGÉLY MAGYARORSZÁGON.

Nálunk az utassegélyt az utazó szaktársak a kö
vetkező helyeken kapják:

Kifizetőhelyek.
Érvényes 1895. szeptember 1-től.

Segély pénz maximumban

Szeged ....................... a
Nagyvárad ... ... 4

Arad Kolozsvár ... ... 8
Temesvár... ... ... 2
Nagyszeben................ faC 9

Esztergom ... ... ... In 2
S Szeged ................ g 6

Pécs ...................... 7
Budapest 1 Miskolcz................ 5

Debreczen ................ *2 8
N Nagyvárad ......... N3cg

£
8

3 Győr ....................... 5

Nagyszeben ......... 4
Brassó Kolozsvár .........  ...

Marosvásárhely ...
8
4

Határ Bukarest felé— 1

9
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Pi
Segelypenz m aximumban Gj

&

Ungvár ... .......... 5

Debreczen
Máramaros-Sziget ... 6
M iskolcz................. 3
Kassa ..........  .......... 6

Budapest ................. 1

Esztergom
G yőr........................
Igló* ........................

3
7

'O Turócz-Szent-Márton bD 7

73 . Pozsony .......... — 73 2
Esztergom ................ 4

Győr Sopron S 3
Nagy-Kanizsa .......... 0 7

o Turócz-Szent-Márton _ 7
r—1
- 1 Kassa ........................ 'Ctf 3
1 Miskolcz (Gömörön át) 5

Igló Turócz-Szent-Márton 4
Esztergom*.......... ... 7

<D
tsj

Határ Késmárk felé tSJ 3

Ungyár... ............... - 3

Kassa
«4H Igló — .................

Miskolcz ................ X
3
3

Határ........................ 3

Brassó ... ... ... ... 8
Máramaros-Sziget... 6

Kolozsvár
Nagyszeben... ... ... 5
Marosvásárhely ... 2
Nagyvárad ... .......... 5
Ungvár Zilahon át** 10

* Losonczon át kell utazni s ezt igazolni. 
Az átutazást igazolni kell Zilahon.
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CL
Segélypénz maximumban cö

É5
Kolozsvár ................. 5
Brassó ................. 4

Nagyszeben Mvásárhely Medgyes f. 
Temesvár... ... ...

2
9

Arad ........................ 9
Határ... ................. 1

Mármaros-Sziget
Ungvár... ... .......... 6
Kolozsvár.......... ... 6
Debreczen ................ 6

'O Kassa.......... ... ... be 3
■*-* Iglő- — ................. .-4 4

Miskolcz crt Budapest................. 5
Turócz-Szent-Márton '0$ 7

e Debreczen .......... s 3
o Brassó ....................... o 4

M arosvásárhely
—< Nagyszeben Medgyes f. *-4 2

Kolozsvár ................ 2
vClj Határ Besztercze f.* 'CG 2
»o
-M

Határ Csíkszereda f. 40 3
Debreczen .......... 2

Nagyvárad
D Budapest ................ <U 8
N Kolozsvár................ N 5

Arad ... ... ......... •-H 4
U-, Szeged ................. Vh 5

Pécs ........................
Sopron .................

4
6

Nagy-Kanizsa Székesfehérvár ... ... 5
G y ő r........................ 7
Határ Klagenfurt felé 2
Határ Zágráb felé— 1

Pozsony
Sopron ... .............. . 2
G y ő r........................ 2
Turócz-Szent-Márton 5

* Beszterczétől Czernovitzig megkapja az utas a viatiku- 
mot Czernovitzban.



T
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Cl,
Segélypénz m aximumban í?

Szeged ................. 6
Újvidék........................ 6

Pécs Temesvár................. 8
Nagy-Kanizsa .......... 4
Határ........................ 1
Budapest ................. 7
Versecz ... ... ... 3

Pancsóva Újvidék........................
Határ........................

3
1

Pozsony........................ bű 2
'O G y ő r..................... ~ 3

Sopron •** Nagy-Kanizsa .......... 6
C/3 Határ Grácz felé ... 2

Határ Bécsújhely felé 1
s Budapest ... ... ... 6
o Arad ... . . ... — 3

Szeged
_ ~1
— Újvidék ................ ’ 1 5
'Ctf Pécs ................. ... 6
'O Nagyvárad ... ... 5

Budapest j /-> CD
NJ

2
Székesfehérvár O)

N
Győr i 5 
Pécs j 43

3
5

- Nagy-Kanizsa ) ^ Vh 5
Arad ... ... .. — • 2

44 Szeged ........ . ... 44 5
Temesvár Versecz....................... 2

Pécs ................. 8
Újvidék........................ 5
Pozsony ................. 5
Igló.............................. 4

Turócz-Szent- G yőr...................... 7
Márton Esztergom ................. 7

Határ Brünn felé ... 2
Határ Teschen felé ... 2
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Segélypénz maximumban
CL,
CJ

Ungvár

if
iz

et
ő-

ál
lo

m
ás

tó
l

Kassa ........................
Debreczen .........
Miskolcz ................
Kolozsvár Zilahon át* 
Máramaros-Sziget * * —

if
iz

et
ő-

ál
lo

m
ás

ig

3 
5
4

1 0

7

Újvidék
Pancsova ... ..........
Szeged ........................
Temesvár.................
Pécs ........................

3
5

5
6

Temesvár................. 2

Versecz Pancsova ................. 3
Határ Báziás felé ... 2

* Az utazónak igazolnia kell, hogy Zilahon átutazott.
** Máramaros-Szigettől Czernovitzig megkapja az utas a 

viatikumot Czernovitzban.

* * *

A rendes egyleti viatikumon kívül Magyarországon 
még a következő helyeken kapnak az utazók részint 
a princzipálisoktól, részint a szaktársaktól utisegélyt:

CzegUd: 20 kr. a Sebők- és 20 kr. a Piros-nyom
dában.

Csik-Szereda: 20 kr. a György-nyomdában.
D ú s:  20 kr. a Demeter és Kiss-nyomdában.
Eszék (Szlavónia): 50 kr. Stibinger úrnál, Laubner- 

nyomda.
Fogaras: 20 kr. a Thierfeld-nyomdában.
Fiume (magyar tengerpart): 1 írt az ottani uti- 

pénztárból.
Gyergyó-Szent-Miklós: 20 kr. a Szabó-nyomdában.
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Gyula: 40 kr. a Dobay-nyomdában. 
Gyulafehérvár: 20 kr. a Lyceumi- és 20 kr. a 

W oltz-ny omdában.
Hátszeg: 20 kr. a Stern-nyomdában. 
Hódmezö-Vásárhely: 20 kr. a Lévay-nyomdában. 
Kecskemét: 20 kr. a Sziládi-nyomdában. 
Kézdi-Vásárhely: 50 kr. a Szabó-nyomdában. 
Lúgos: 30 kr. a Traunfellner-nyomdában.
Makó: 20 kr. a Gaál-nyomdában.
Nagy-Enyed: 20 kr. a Wokál-nyomdában. 
Nagy-Körös: 20 kr. az Ottinger-nyomdában. 
Nagy-Szombat: 20 kr. a Horovitz-nyomdában. 
Segesvár: 20 kr. a Jördens- és 20 kr. a Horeth- 

nyomdában.
Sepsi-Szent-György: 20 kr. a Jókai-nyomdában. 
Szamos-Ujvár: 30 kr. az Auróra-nyomdában. 
Szász-Régen: 40 kr. a Burghardt-nyomdában. 
Szász-Sebes: 20 kr. a Stegmann-nyomdában. 
Szászváros: 20 kr. a Minerva-nyomdában. 
Székely-Udvarhely: 50 kr. a Becsek-nyomdában. 
Székesfehérvár: 20 kr. a Számmer-nyomdában. 
Szombathely: 50 kr. Wessely J. úrnál, Seiler- 

nyomdában.
Torda: 20 kr. a Pollak-nyomdában.
Veszprém: 20 kr. a Petőfi-nyomdában.
Zenta: 20 kr. a Klenóczky-nyomdában, 50 kr. a 

Zentai Hírlap nyomdájában.
Zsombolya: 20 kr. a Wunder- és 20 kr. a Reichrath- 

nyomdában.
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Viatikum-kifizetők.

Budapest: Központi pénztáros: Steiner Adolf. Utal
ványozó: Novitzky N. László. Egyleti helyiség:
VIII., Stáhly-utcza 1.

Arad: Molnár László, Steigerwald-ny. (10— 12-ig az 
egyletben, Huzó-kávéház).

Brassó: Merkel János, Gött-ny. (9— 11-ig ugyanott).
Debreczen: Török Ferencz, városi ny. (10— 12-ig az 

egyletben, városháztér, Simonfi-ház).
Esztergom: Márkusz Győző, Buzárovits-ny. (10— 11-ig 

ugyanott).
Igló: Klein Ignácz, Schmidt-nyomda.
Kassa: Streck Béla, Werfer-ny., fő-utcza (12—2-ig 

Forrás-utcza 1.).
Kolozsvár: Gámán-ny. (10—11-ig az egyletben, Bel- 

közép-utcza 2.).
N.-Kanizsa: Stánitz József, Vajdits-ny. (12— 1-ig 

Kinizsi-utcza 839.).
Máramaros-Sziget: Völcker Ottó, Részvénynyomda.
Miskolcz: Ludvig István, Forster-nyomda (10— 12-ig 

ugyanott).
Nagyvárad: Grósz Mór, Nagyteleki-utcza, a templom 

mellett 12— 1-ig.
Nagyszeben: Mühsam J., Drottleff-ny. (10— 12-ig 

ugyanott).
Pancsova: Pflug Vilmos, Wittigschlager-ny. (8 —10-ig 

ugyanott).
Pozsony: Pénztárnok: Hampel Mihály, Angermayer- 

nyomda; utalványozó: Farkas A., Grenzbote-
nyomda (10—11-ig Jiringasse 33).

Pécs: FiedlerKároly, Taizs-ny. (10— 12-igugyanott).
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Szeged: Schwarcz Ferencz, Endrényi L. ny. (10—11-ig 
egylet, ipartestületi ház).

Temesvár: Doraszil Ferencz, egyházmegyei nyomda 
(10— 12-ig Kinizsi-utcza 5.).

Turócz-Szent-Márton: Mitrovszky Rezső, Részvény
nyomda (10— 12-ig ugyanott).

Ungvár: Jager-ny. (11— 12-ig u. o.)
Újvidék: Lazarevits J., Miletics-ny. (10— 12-ig Borz- 

utcza 6.).
Versecz: Richter József, Kirchner özv. nyomdája. 
Marosvásárhely: Szathmáry Lajos, ref. főiskolai ny.

A ( )  jel közötti idő ünnep és vasárnap délelőttöt 
jelent.



UTASSZÁLLÓK MAGYARORSZÁGON.

Budapest: Központi szálló, egy napi díjtalan szállással. 
Pozsony: Egyleti szálló, »zum schwarzen Löwen«, 

Jiringasse 33.
Arad: Ipartestületi szálló, Fürdő-utcza.
Brassó: Balázs József vendéglője, Obere Schwarz- 

gasse 2.
Debreczen: Iparosszálló, Nagyhatvan-utcza 1576. 
Esztergom: Iparosifjak szállója, Ibermaszer-vendéglő, 

Fáthi-út.
Győr: Csukli Lajos vendéglője, Alsó Duna-utcza 34. 
Kassa: Henschl vendéglője, Kossuth-utcza. 
Kolozsvár: Iparosifjak szállója, Hid-utcza. 
Nagyvárad: »Gőzhajós-vendéglő«, a nagy hid mellett. 
Nagyszeben: Keresztes P. vendéglője, Burgergasse 14. 
Nagy-Becskereh: »A naphoz« czímzett vendéglő, 

Melenczei-út 26.
Pancsova: »Szultánhoz« czímzett vendéglő.
Pécs: Turin-vendéglő, siklósi országút 32.
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Sopron: »A magyar koronához* czímzett vendéglő. 
Szeged: Ipartestületi szálló, Templom-tér.
Siklós: Ipartestületi szálló, Bárány-vendéglő, pécsi-út. 
Temesvár: »A három nyálhoz* czímzett vendéglő, 

Gyárváros, Béga-balpart.
Turócz-Szent-Márton: »Grand-Hőtel«, Ringplatz. 
Újvidék: »Zur Stadt Esseg« vendéglőben.
Ungvár: A »Medvéhez« czímzett vendéglőben. 
Nagy-Kanizsa: »Fekete sas«-hoz czímzett vendéglő. 
Versecz: Önképző-osztályi szálló.
Szolnok: Ipartestületi szálló.

Horvát-Szlavonország.

Zágráb: »ZumMohren« vendéglő, Ilica. Szabad lakás 
és étkezés. Utalványok a »Narodne Novine« nyom
dájában.

* * *

Felkérjük az egyesületek és körök élén álló szak
társakat, szíveskedjenek minden előforduló változást 
legkésőbb 1897. évi november hó 20-áig a Grafikai 
Szemle szerkesztőségének (V., Hold-utcza 7.) tudtul 
adni, hogy a fenti czímjegyzék pontos és teljes legyen.



A MAGYAR KORONA OR S Z ÁGAI NA K  
KÖNYVNYOMDÁI

BUDAPESTEN.

I. kerület (Vár).

Egyetemi nyomda,
Iskola-tér 3.

Magyar kir. Államnyomda,
Nándor-tér' 1.

II. kerület (Víziváros).

Bagó M. és Fia, 
Ponty-utcza 4.

Heisler Jaroslav, 
Várkert-rakpart 1.

Müller K. (Münster K.), 
Albrecht-út 5.

III. kerület (Ó-Buda).

Bartalits Imre,
Lajos-utcza.

Bichler I.,
Kiskorona-utcza 15.

Wimmer Márton,
Serfőző-utcza 10.

IV. kerület (Belváros).
Anglo-nyomda (Kohn T.),

Gránátos-utcza 20. 
Athenaeum, irodalmi és 

nyomdai részv.-társ., 
Ferencziek-tere 3.

Buschmann Fcrencz,
Koronaherczeg-utcza 8.

Franklin-Társulat, magy. 
irod. int. és könyvny,, 

Egyetem-utcza 4.
Galitzenstein H.,

Hajós-utcza 33—35.
Goszler Gyula, 

Aranykéz-utcza 1.
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Grosz Bertalan és Varga 
Endre,

Lipót-utcza 43.
Hedvig S.,

Károly-körút 22.
Hunyadi Mátyás, irod. és 

könyvnyomda-intézet, 
Zöldfa-utcza 43.

Kahn és Róth, 
Ujvilág-utcza 6.

Langer Ede és Fia, 
Zsibárus-utcza 1. 

Lefkovits Sándor, 
Lipót-utcza 6.

Mercur kő- és könyv
nyomda,

Kecskeméti-utcza 5.
Nagy Sándor, 

Papnövelde-utcza 8.
Országgyűlési Értesítő 

nyomdája,
Megyeház-utcza 12—13.

Pataki I.u tóda(Sarkadil.),
Egyetem-utcza 2.

Poldini Ede és Társa,
Ferencz József-rakpart 32.

Posta-nyomda.
Főposta-épület.

Süsz Dávid,
Haltér 5.

Ullmann József,
Régi posta-utcza 4.

Várnai Fülöp,
Régi posta-utcza 3.

Wodianer F. és fiai,
Sarkantyús-utcza 3.

V. kerület (Lipótváros).
Bendiner A.,

Arany János-utcza 18.

Czettel és Deutsch, 
Bálvány-utcza 12.

Gansel Zsigmond,
Sas-utcza 29.

Hamburger és Birkholz,
Nádor-utcza 18.

Hungária könyvnyomda 
és kiadó-üzlet,

Váczi-körút 34.
Kálmán M. és Társa,

Vadász-utcza 32.
Kanitz C. és Fiai,

Vadász-utcza 26.
Károlyi György, 

Rudolf-rakpart 7.
Kaufmann József, 

József-tér 13.
Kertész József,

Mária Valéria-utcza 11.
Kollmann Fülöp,

Arany János-utcza 34.
Légrády Testvérek,

Váczi-körút 78.
Löw Ede,

Váczi-körút 80.
Márkus Samu, 

Báthory-utcza 20.
M. kir. postatakarékpénz

tá r  nyomdája,
Széchenyi-utcza 2.

Országos központi községi 
nyomda-reszvénytárs.

Lipót-körút 22.
Pallas, irodalmi és nyom

dai részvénytársaság, 
Honvéd-utcza 2.

Pesti Könyvmyomda- 
Részvénytarsaság, 

Hold-utcza 7.
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Pesti Lloyd-társulat 
Könyvnyomdája, 

Dorottya-utcza 14.
Pollák M. Miksa,

Bálvány-utcza 21.
Preszburg Frigyes,

Arany János-utcza 14.
Schlánger Testvérek,

Váczi-körút 33.
SchlesingerésKleinberger, 

Bálvány-utcza 18.
Weiszmann (sz. Laszk) E., 

Nádor-utcza 18.
Zawadil E.,

Zoltán-utcza 13.

VI. kerület (Teréz
város).

özv. Borúth Elemérné,
Mozsár-utcza 8.

.Brózsa Ottó,
Váczi-körút 17.

Corvina-nyomda,
Révay-utcza 14.

Engel S. Zsigmond,
Lovag-utcza 7.

Európa, irodalmi és nyom
dai részv.-társaság,

O-utcza 12.
Fővárosi nyomda-, vona- 

lozó-^ és  ̂ könyvkötő
részvénytársaság, 

Podmaniczky-utcza 37. 
Fried és Krakauer, 

Eötvös-utcza 19.
Fuchs Samu és Társa, 

Podmaniczky-utcza 27.
Gelléri és Székely,

Podmaniczky-utcza 45.
Goldstein és Adle~,

Szerecsen-utcza 7.

Goldschmiedt Lipót, 
Révay-utcza 6.

Grünhut Miksa, 
Lázár-utcza 2.

Gutenberg-nyomda, 
Gyár-utcza 31.

Herrman Ignácz,
Laudon-utcza 10.

Hornyánszky Viktor,
Aradi-utcza 14.

Hunnia-könyvnyomda,
Szerecsen-utcza 65.

Kassino Jakab,
Király-utcza 26.

Kosmos műintézet, kő- és 
könyvnyomda r.-t.,

Aradi-utcza 8.
Klein Testvérek, 

Révay-utcza 10.
Kunosy Vilmos és Fia,

Teréz-körút 38.
Lobi Dávid,

Andrássy-út 19. és Sze
recsen-utcza 20—24.

Magy. kir. államvasutak 
menetjegy-nyomdája,

Csengery-utcza 33.
Mahrer Testvérek, 

Szerecsen-utcza 38.
Manswirth Lipót,

Podmaniczky-utcza 5. 
Markovits és Garai, 

Lázár-utcza 13.
Nagel István, 

Dessewffy-utcza 21. 
Neumayer Ede, 

Szerecsen-utcza 35. 
Pollacsek Mór,

Révai-utcza 22.
Posner K. Lajos és Fia, 

Csengery-utcza 31.
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Quittner József, 
Szerecsen-utcza 1.

Radó Izor,
Váczi-körút 1.

Rigler József Ede r.-t.,
Rózsa-utcza 55.

Roth és Krausz,
Vasvári Pál-utcza 9.

Schmidl H.,
Szerecsen-utcza 6.

Szkurka István és Társa, 
Podmaniczky-utcza 73.

VII. kerület (Erzsébet
város).

Beck F. és Társa, 
Valero-utcza 12.

Deutsch József, 
Károly-körút 7.

Eckstein és Neufeld, 
Király-utcza 45.

Feldmann Mór
Dohány-utcza 6.

Garai Mór,
Károly-körút 3.

Goldfaden Márk, 
Kazinczy-utcza 7.

Klopfer Samu, 
Kazinczy-utcza 35.

Kohn V.,
Sip-utcza 10.

Lobi Mór,
Király-utcza 27.

Löblovitz Zsigmond,
Csömöri-út 54.

Neuwald Illés, 
Dohány-utcza 44. 

Pannonia-nyomda, 
Rombach-utcza 8.

Propper Leó,
Erzsébet-körút 35.

Reich Ármin,
Dohány-utcza 84. 

Rubin J., 
Király-utcza 13. 

Schmelcz és Hahn,
Akáczfa-utcza 22.

Weisz és Spatz, 
Csányi utcza 13. 

Wendt Lajos, 
Dob-utcza 12. 

Zeisler M.,
István-tér 17.

VIII. kerület (József
város).

Alkotmány-könyvny., 
Mária-utcza 11.

Budapesti Hírlap nyomd. 
Rökk Szilárd-utcza 4.

Csokonai-nyomda,
Csokonai-utcza 10.

Fritz Ármin,
József-körút 9.

Jáger T.,
Kerepesi-út 23.

Kohn Simon,
József-körút 5.

Kunstádter Vilmos,
József-körút 7.

Landau József,
József-körút 48.

Laufer M.,
Nagyfuvaros-utcza 11.

Magyar Nyomda
(Szemere A. és Társa), 

József-utcza 45.
Rózsa Kálmán és neje, 

Szentkirályi-utcza 30.
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S z e n t G e llé rt-n y o m d a . 
(V a lte r  E .)

P ráter-u tcza 44. 
W e issen b e rg  Á rm in , 

József-kö rú t 28.

IX. kerület (Ferencz-
város).

E is n e r  G éza,
P ipa-utcza 20.

E n g e lm a n n  M ór,
Kálvin-t. 2. és K ároly-körút 

P á tr ia -n y o m d a  ré s z v é n y -  
tá r s a s á g ,

Ú llői-út 25.
V a sv á ri L a jo s ,

Ü llői-út 41.

X. kerület (Kőbánya).
E lső  k ő b á n y a i k ö n y v n y . 

Jászberény i-ú t 1.

B E T Ű Ö N T Ő D É K .

Á llam n y o m d a  (1. f.). 
A th en aeu m  (1. f.). 

E g y e te m i n y o m d a  (1* *»)•
E lső  M ag y ar B e tű ö n tő d e -  

R és z v e n y tá rsa sá g ,
VI., D essew ffy-utcza 32.

F is c h e r  és  M ika,
VII., K irály-u tcza 83.

F r a n k l in - tá r s u la t ,  k ö n y v 
n y o m d a -ré s zv é n y  tá r s .

P a lla s -n y o m d a  r .  t .  (1» 

P á tr ia -n y o m d a  (1. f.)
P e s ti K ö n y v n y o m d a-r.-t*

( K  f . )

R ieg ler J. E . (1. f.)

K Ö N Y V N Y O MD Á K  A VI DÉKEN.

A b au j-S zán tó .
B aksy Barna. 

A bau j-S zepsi.
V ongrey  G usztáv.

Ada.
B erger L.

A rad .
A radi nyom da-részvény- 

tá rsasag .
Bloch H.
E lső  aradi am erikai gy o rs- 

sajtó-nyom da.
Gyulai István.
Lengyel Lipót.
M uskát M iksa.
Román gör. kel. egyház 

m egye nyom dája.
Réthy L ipót és Fia. 
S te igenvald  A.

Alsó-Kubin.
T rnkóczy József.

A patin .
Szavadill József. 

A ran y o s-M aró th .
»Dóczi«-nyomda, tu la jd . • 

Némedi L ászló .
Aszód.

M agy. kir. jav ító -in téze t 
nyom dája.

Baja.
K ollár A ntal és F ia. 
Nánay L ajos.
Streinz Gyuláné. 

B a lassa -G y a rm a t. 
B alassagyarm ati k ö nyv- 

nyom da-részv .-társ . 
íla ly ák  István.
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B aláz s  fa lva.
Gör. k. püspöki nyomda. 

B án ffy -H u n y ad .
Salam on Mór.

B ártfa .
B layer M.

B ékés.
Báró D rechsel Géza. 
P ovázsay  László . 

B ék és-C sab a .
Corvina-ny. (Szihelszky 

József.)
Lepage Lajos.
Povázsay  Sándor és Guszt. 

B elén y es .
S üssm ann L ázár. 

B e reg szász . 
H aladás-könyvnyom da, 

tu la jd .: Ju h ász  P iroska . 
B esz te rcze .

B otschar T.
O rendi K ároly. 

B esz te rczeb án y a .
M achold F.
S inger és Sonnenfeld. 

B icske .
L ederer Herm ann. 

B o n y h ád .
R aubitschek Izor.

B rassó .
Alexi T eochár.
Gött János  és Fia. 
K özm űvelődés-nyom da. 
M uresianu Aurél. 

B rezn ó b án y a .
K re isler J.

B u ziás .
U llm ann F.

C sák ó v á .
Chudy T estvérek .

C s á k to rn y a .
F ischel Fülöp. 

C sík so m ly ó .
Ferenczrendi nyomda. 

C sík sz e red a .
G yörgyjakab M árton. 

C so n g rád .
C songrádi H íradó nyom

dája  ( tú l . : Hegyi Antal). 
T iszavidék  nyom dája, 

tu la jd .: S ilber Jánosné. 
W eisz  M árkus.

C so rn a .
Neum ann Sam u.

C su rg ó .
Vágó Gyula.

C zeg léd .
P iro s  J. és T á rsa ..
Sebők Béla.

D ebreczen .
Csokonai nyom da- és k i

adó-részvény tá rsaság . 
D ebreczeni E llenőr ny.
Ifj. G yürky Sándor. 
Hoffmann és T ársa . 
K utasi Im re.
L ászló  A lbert.
V árosi nyom da.

D eés.
D em eter és K iss. 
Goldstein Jakab .

D etta .
H eldenw anger József. 

D éva.
H irsch Adolf.
K roll D.

D evecser.
Rosenberg Zsigm ond. 

D icső -S zen t-M árto n .
H irsch Mór.
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D itró .
D itró és S zárhegy  k özsé

gek nyom dája. 
D om bóvár.

E lső  dom bóvári könyv
nyomda és pap irsze rg y ár. 

D u n a fö ld v á r.
Schw arz Manó. 

D u n a -S ze rd ah e ly .
Adler Netti.
Goldstein Józsua.

E ger.
Egri könyvny. részv .-tá rs . 
Érseki lyceum i nyomda. 
Löw Sámuel.

E p e rje s .
Kósch Árpád. 
Pannónia-nyom da (tu laj

donos : H edry Bertalan 
és S tehr D.)

Schreiber N. Ignácz. 
É r se k ú jv á r .

Kohn Sam u 
W in ter Zsigm ond. 

É r-M ihály fa lva.
Beck Adolf.

E rzsé b e tfa lv a .
M atkovich A. 

E rz sé b e tv á ro s .
K otzauer D.

E sz te rg o m .
B uzárovits G.
Gerenday József.
L aiszky János.
T ábor Adolf. 

F e h é rtem p lo m .
W under J.

F c lső -E ö r.
Schodisch Lajos. 

F e rtő -N ezs id e r .
H orváth B.

F iu m e.
B attara  P.
Chiuzre & Co.
Jerouscheg  G.
K arletzky Ferencz. 
M ochovich Emidio 
S tabilim ento T ipo-litogra- 

fico Fium ano.
F o g a ra s .

Thierfeld Lipót.
G a lán ta .

Első galántai könyvny. 
G algócz.

Seidl Jakab.
S terner Adolf. 

G y e rg y ó -S zen t-M ik ló s .
Szabó T estvérek.

G yom a.
K ner Izidor.

G y ö n g y ö s.
Braun Bertalan.
H erzog Á. E.
Kohn L.
K ohn M ór.

G yőr.
F ischer Is tván  és F. utóda 

N itsm ann József. 
G yőregyházm egyei könyv

nyomda.
Pannonia-könyvnyom da 

(túl. G alanthai és Raab) 
S u rán y i János. 

G y ő r-S z ig e t.
Gross G. és tá rsa .

G yula .
C orvina-nyom da.
Dobay János. 

G y u la feh é rv á r .
Püspöki lyc. nyom da. 
V oltz H.

H a jd ú -B ö szö rm én y .
Szabó Ferenczné

10
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H a jd u -N á n ás .
B artha Im re.

H alas.
P rág e r Ferencz.

H a tv an .
Hoffmann J. L. 

H ó d m ező -V ásá rh e ly .
Lévai Fülöp. 
R észvénynyom da.
V árosi nyom da.

H o lic s.
H otascha J.

H o m o n n a .
G áspár Soma.
W alle r  M.

Huszt.
M erm elstein Fülöp.

Ig ló .
Schm idt József.

Ip o ly sá g .
Neum ann Jakab . 

J á sz -A p á ti.
G aál Vilmos.
G allovich Dezső. 

J á s z b e ré n y .
B rünauer A dolf és T ársa . 

R abo ld .
D eutsch  M ózes.

K a lo csa .
M alatin Antal.
W ern er F erencz, 

K ap o sv á r.
»Berzsenyi D.« könyvny.

(túl. Németh fivérek). 
H agelm ann K ároly. 
Jancsov ics Gyuláné. 
R éthely i M iksa.

K ap u v ár .
B uxbaum  József.

K a rá n se b e s .
K aránsebesi gör. kel. róm.

egyházm egye nyom dája. 
O réhoja Antal.

K arczag .
Sződi M iksa.

K assa .
B ernovics G usztáv.
G rosz Som a 
Özv. Lippóczy J .-né  és 

ifj. N auer H.
Ries L ajos.
W erfe r K ároly. 
W esselény i Géza. 

K ecsk em ét.
Fekete M ihály. 
Pannonia-nyom da.
S teiner M ihály.
Sziládi László.
T óth László.

K é sm árk .
Dr. A ltm ann D ávid.
Kiing János.
S au ter Pál.

K esz th e ly .
F a rk as  János.
N ádai Ignácz. 

K ézd i-V ásá rh e ly .
Ifj. Jancsó  M ózes. 

K irá ly -H e lm ecz .
Klein József.

K isb ér .
K orda M iksa.

K is-C zell.
M enyhárt Jú lia . 

K is -K ő rö s .
K alisch  Ignácz. 

K is -K u n -F é leg y h áza .
Feuer Illés.
Renezay József.
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K is-M arton .
Dick Ede.

K is -P e st .
F ischhof Henrik.

K isú jsz á llá s .
S zekeres József. 

K is-V árd a .
B erger Ignácz.

K o lo zsv á r.
E llenzék nyom dája. 
Gámán Ján o s  örökösei. 
Gombos és S z tup jár. 
K özm űvelődés-nyom da. 
Lehm ann V. Sándor. 
M agyar P o lg á r nyom dája. 
Polcz A lbert.
S tra tz inger G.

K o m áro m .
Özv. K rausz  Ignáczné. 
Petőfi-nyomda.
Rónai F rigyes.
Spitzer Sándor.

K örm end .
Körm endi könyvnyom da

részvény társaság . 
K ö rm ö czb án y a .

Joerges A. özv. és fia. 
K őszeg .

Feigl F rigyes és Gyula. 
K ula .

B erkovits M árk. 
K ú n -S zen t-M ik ló s .

B ors Károly. 
L a jta -S zen t-M ik ló s .

Fleischm ann Ignácz. 
L éva.

D ukesz Lipót.
Nyitrai és T á rsa .

L ippa.
Zách József.

L ip tó -S zen t-M ik ló s .
S te ie r Izidor.

L őcse.
Reisz M. József.

L o so n cz .
K árm án-könyvnyom da. 
Losonczi Sándor és T ársa . 
Roth Simon.

L ú g o s.
T raunfellner K ároly. 
V irányi János.
W eisz  K.

M ag y a r-ó v á r .
Czéh Lajos.

M akó.
Gaál László.
Neum ann József.

M alac z ka .
W iesn e r A lfréd. 

M áram aro s-S z ig e t. 
Blum enfeld és Dávid. 
D eutsch és B erger. 
Részvénynyom da.
W id er Mendel. 

M aro s-V ásá rh e ly .
Adi Árpád.
Ev. ref. collegium -nyom da. 
G rün V ilm os.

M átésza lk a .
W eisz  Zsigm ond. 

M edgyes.
R eissenberg  G. A. 

M ező-B erény .
M aár L ászló .

M ezőtúr.
Gyikó Károly.

10’



148 KÖNYVNYOMDÁK A VIDÉKEN

M indszen t.
W eisz  Ignácz.

M iskolcz.
F o rste r Rezső.
Gedeon és T ársa . 
S tam berger Bernát.

M ódos.
S taits  György.

M ohács.
B landl János.
Rosenthal M árk.

M oór.
Völgyi Lajos.

M unkács.
Özv. B layer P inkászné és 

Fia.
F a rk as  Kálmán.
M unkács könyvnyom dája, 

könyv- és papirkereske- 
dése : Kozma és Grün- 
stein .

M uraszom bat.
Grünbaum  M árk.

N agy-A tád .
G ünsberger A ntal.

N agy-B ánya.
M olnár Mihály.
N ánási István.

N ag y -B ecsk erek .
G rcsits I.
Jokly Lipót.
P le itz  Fér. P á l utóda (dr. 

B ra jje r L. és M ayer R.).

N agy-B ittse .
Spiegel Samu. 

N agy-E nyed .
C irner és L ingner.
W okál János.

N agy-K an izsa .
Fischel Fülöp.
S inger L ipót.
W ajd ics József.
W eisz  L. és F. 

N agy-K áro ly .
Grázel Károly 
Ifj. Róth Károly. 
SarkadiN agy Zsigm ond. 

N agy-K ik inda .
Kiadói nyomda. 
M ilenkovits István.
Radák János. 

N agy-K őrös.
N agykőrösi Közlöny 

nyom dája.
O ttinger Ede. 

N agy-M arton .
Gellis Henrik.

N agy-M ihály .
Landesm ann B.

N agy-R őcze.
Guttmann Fülöp.

N ag y -S u rán y .
L euch ter Sám uel.

N ag y -S za lo n ta .
Reich Jakab.

N agy-S zeben .
Drotleff József.
Institu t tipografic.
Krafft C. Vilmos. 
R eissenberger Adolf. 
Román püspöki könyvny. 

N ag y -S zen t-M ik ló s.
König Salam on.
W iener N áthán. 

N agy-S zom bat.
Goldmann M iksa.
H orovitz Adolf.
W in ter Zsigm. özvegye.
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N agy-S ző llő s .
Zinner M ór.

N ag y -T ap o lcsán y .
Platzko Gy.

N ag y v árad .
B erger Sámuel.
Freund L ajos és T ársa . 
Helyfi László .
Láng József.
Laszky Ármin.
Neumann Vilmos.
P auker Dániel. 
Rosenbaum Vilmos. 
Sonnenfeld Adolf.
Szent László-nyom da r.-t. 
Szigligeti-nyom da r.-t. 
U ngár Jenő.

N aszód .
C oncordia-részv.-társ.

N ém et-B ogsán .
Zeier A. J. 

N é m et-P a lán k a .
K ristofek József. 

N y íreg y h áza .
Jóba Elek.
P iringe r János.

N y itra .
H uszár István .
Iritzer Zsigmond.
Özv. N eugebauer Anna. 
Reicheles L ipót.

Ó -B ecse.
G avansky Bozsidár.
Löwy Lajos.

Ó -K an izsa .
Bruck P . Pál.
Schw artz A.

O rav icza .
K ehrer C.
W under Károly.

O ro sh áza .
P less  N.
V eres L ajos.

O rsóvá.
Handl József.
O rsovai könyvny. r.-t. 

Ó -S zép lak .
Nyitravölgyi gazd . egylet 

nyom dája.
P a k s .

Rosenbaum  M iksa E. 
P an cso v a .

Jovanovics T estvérek . 
K osanics N. M iklós 
V ig Er.
W ittigsch lager Károly. 

P ápa .
Goldberg Gyula.
Nobel Ármin.
Ref. főisk. nyomda.

P écs.
M adarász Béla. 
Részvénynyom da.
Taizs József.

P éc sk a .
R uber István .

P e rjám o s .
P irkm ayer A lajos.

P e tro sé n y .
F iguli A ntal.

P o p rád .
K úhn V. és T ársa . 

P o zso n y .
A lkalay Adolf.
A ngerm ayer K ároly.
É der István .
W aw ra  Antal. 
W estungarischer Grenz- 

bote nyom dája.
W igand  K. F.
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P ö s ty é n .
G ipsz H.

P u tn o k .
G aertner Ignácz 

R es icza .
E isle r József. 
H ungaria-könyvnyom da.

R im aszo m b a t.
N áray I. A.
R ábely M iklós.
U ngvári Ármin.

R o zsn y ó .
K ovács M ihály. 

R ó zsah eg y .
S a lv a  K ároly. 

S a lg ó -T a rján .
B lum berg  Soma 
F ried le r Ármin.

S á rb o g á rd .
S p itze r Jakab .

S á rv á r .
Jacoby  Bálint.

S .-A .-U jhely .
L andesm ann M. és Társa. 
L öw y Adolf. 
P annonia-nyom da 

(túl. Ju rcsó  és Ocskay). 
Zem plén-nyom da (tulajd. 

E h ler t Gyula).

S a jó -S z .-P é te r .
G latts tein  Adolf. 

S á ro s p a ta k .
Ev. ref. főisk. nyom dája 

(bérlő  Steinfeld Jenő). 
S eg e sv á r .

H oreth  F rigyes.
Jö rd en s  T estvérek .

S e lm eczb án y a .
Joerges A. özv.

S e p s i-S z e n t-G y ö rg y . 
Jókai-nyom da r.-t.

S ik ló s.
H arangozó József.

S op ron .
Blum Ármin.
B reiner E. és Fia.
L itfass Károly.
R eininger Ármin. 
Romvvalter A lfréd.

S tá je rla k .
Rose V.

Süm eg.
H orvát Gábor.

S zab ad k a .
Bitterm ann József.
B leszits Vincze.
K rausz és F ischer. 
Schlesinger Sándor. 
Székely Sim on. 

S zam o s-U jv ár. 
A uróra-nyom da.
Gór. kath . egyházm egyei 

nyomda.

S zak o lcza .
Neumann, T eszlik  és T sa. 

S za rv a s .
Sámuel Adolf.
Szikes A ntal. 

S zász -R ég en .
B urghardt Rezső.
Sebesch Károly. 

S zász -S eb es .
Stegm ann János. 

S z á sz v á ro s . 
M inerva-nyom da r. t.
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S z a tm á r-N é m e ti.
L itteczky  E ndre.
M olnár János .
N agy L ajosné. 
Pázm ány-könyvnyom da. 

S zeged.
Endrényi Imre.
E ndrényi L ajos.
E ngel L ajos.
Schu lhof Károly.
T raub B. és  T ársa .
V árna i L ipót.

S zeg h alo m .
K ovács A ntal.

S zeg zá rd .
B áter János .
U jfa lu ssy  L ajos.

S zék ely h id .
K ohn Sám uel.

S z é k e ly u d v a rh e ly .
B ecsek D. és Fia.
B etegh P á l.

S z é k es fe h é rv á r .
S inger E.
Szám m er Imre.
Szám m er Kálm án. 
Székesfeh . és V idéke ny.

Szem pcz.
F isch e r N áthán.

S z e n te s .
Szentesi első  könyvny.

részv én y tá rsaság . 
Szentes és V idéke nyom 

dája .

S z e n t-G o tth á rd .
Ifj. W ellisch  Béla.

S zen icz .
B ezso Ján o s  és T ársa .

S ze p es -V á ra lja .
P üspök i nyom da. 

S ze red .
S te rn e r D ávid.

S z e re n cs .
S im on József.

S z ig e tv á r .
C orvina-nyom da.

S z ik szó .
B lank Simon.

S z ilá g y -S o m ly ó .
Bölöni Sándor.

S z ili-H ad ad .
Fein Sám uel.

S zo ln o k .
B akos István .
F uchs  Lipót.
Hay Fülöp.
Szolnoki H íradó nyomd. 
W ach s  N. P á l.

S z o m b a th e ly .
Apfel N.
Bertalanffy József. 
Fekete  István.
G ábriel Á goston.
S e ile r H. özvegye.

T ab .
P feifer Ignácz. 

T ap o lcza .
Löw y B.

T a ta .
E nglánder Jak ab .
Nobel Adolf.

T e n k e .
K ellner Ignácz. 

T isz a -F ü re d .
Löwy Sám uel.
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T em esv ár .
C sanád-egyházm egyei

nyomda.
Csendes J .
D élm agyarország i szövet

kezeti nyom da.
F reund Gyula.
M angold S ándor.
Posaune nyom dája.
Rácz M.
S téger E rnő .
Uhrmann Henrik. 
U nion-könyvnyom da ( tú l . : 

Ifj. S te iner K ároly). 
V eres Sam u.

T olna.
W eltm ann Ignácz.

T o ln a -T a m ás i.
Je ru zsá lem  Ede

T o p o ly a .
W ilheim  M iksa.

T orda.
H arm ath Józsefné.
Pollák M óricz.

T ö rö k -S zen t-M ik ló s . 
Rubinstein Sándor.

T ren csén .
Gansel L ipót.
S karn itzl F r.

T u ró cz -S zen t-M árto n  
M agyar nyom da. 
R észvénynyom da.

Ú jpest.
K aczander és Fuchs. 
S teiner K árolyné.

U jve rbász .
B erkovics M árk fiók- 

nyom dája.

Ú jvidék .
F uchs Em il és T ársa . 
H irschenhauser Benő. 
M iletics Szvetozár. 
P ajev ics A rzén.
Popovics T estvérek .
Szerb ko losto rok  könyv

nyom dája.

U ngvár.
Gellisz M iksa.
Jág e r Bertalan.
Lévai Mór.
Székely és Illés.

V ácz.
K ir. orsz. fegyintézeti ny. 
Kohn Mór.
M ayer Sándor.

V ág-U jhely .
B rück Sam u.
H orovitz Adolf.

V ersecz .
G rcsits M.
K ehrer L ajos.
K irchner J . E. özvegye. 
W ettl és V eronits.

V eszp rém .
Egyházm egyei könyvny. 
K öves és B oros.
K rausz  A. Fia. 
Petőfi-nyomda.

Z a la -E g erszeg .
B reisach  Sam u.
Ö zv. Tahy Rozália.

Z en ta .
K abos Ármin. 
K lenóczkyné Cs. A. 
Schw artz  Sándor.
Zentai H írlap nyom dája.



KÖNYVNYOMDÁK A VIDÉKEN 153

Zilah.
Seres Samu.

Zólyom.
Nádosy G.

Zsombolya.
Ifj. Reichrath J. 
W under Rezső.

Zombor.
Bitterm ann Nándor.
Oblát Károly.
Zombor és Vidéke nyom 

dája  (tú l.: dr. M olnár 
Gyula).

Zsolna.
Áldori Manó.

A z  e s e t l e g e s  v á l t o z á s o k  b e j e l e n t é s é t  k é r j ü k  f



MI VAN AZ ÉVKÖNYVBEN ?

A hány ház, annyi szokás; a hány ember, annyi 
gusztus. így vagyunk mindennel a világon.

Az egyik ember nem ismer szebb kalapot a czilin- 
dernél, a másik már ki nem menne az utczára a 
»magastetejű kalappak.

Egyik nyomdász csak úgy keresi-kutatja a szak
dolgokat; míg a másiknak derogálna elolvasni egy 
sort is, a mit mások írnak. Az egyik mindent sze
retne tudni; a másik nem akar semmit se tanulni, 
mert azt hiszi, hogy ő mindent tud.

Boldog emberek ez utóbbiak, a kik kanállal ették 
a tudományt és nem ismernek okosabbat maguknál. 
Szerencse, hogy ebben a véleményökben nem osztozik 
velők senki és szépen kinevetik az ilyen bölcseket.

De vannak sokan, a kik szeretik a hasznos dol
gokat és olyanok is, a kik nem sajnálják a 60 kraj- 
czárt az Évkönyvért. Ezekért dolgozunk mi, a kik 
magunk is tanulunk azzal, ha néha-néha kezünkbe 
veszszük a tollat és leírjuk gondolatainkat.



MI VAN AZ ÉVKÖNYVBEN ? 155

Az idei Évkönyvben is többen elmondják tapasz
talataikat, vagy leírják a megörökítésre való dolgokat.

Mindjárt a naptári rész után a szerkesztő mondja 
el az előszóban azt, hogyan, milyen betűkből kell 
szedni a könyvek előszavait.

Ezután Ács Mihálynak, az Évkönyv hajdani szer
kesztőjének irodalmi tevékenységét tárgyalja Faragó, 
azzal a mindenre kiterjedő alapossággal, a milyen
nel érdemes szaktársunk mindenha dolgozik.

A harmadik czikk Pusztai Ferencz tollából került 
ki és a revizorok idegölő munkáját könnyíti meg, 
sok üdvös és megszívlelendő jótanácscsal.

Most azután egész sora jön az életbevágó, prak
tikus dolgoknak. Danielisz Lipót a papírról, szak
mánk e legszükségesebb kellékéről mond el sok 
olyan dolgot, a melyeket tudva, más alapokon szá
míthatjuk ki a munkaárakat.

Nyomban ez után Somos Árpád, és Ruzicska 
Gyula mondják el véleményüket arról, hogyan kell 
a nyomdatulajdonosoknak helyesen kalkulálni, ha 
fenn akarják tartani exisztencziájokat és nem akar
nak elsülyedni a szennykonkurrenczia lápjában.

Ennek befejezéséül pedig dr. Srpek Ottó, jeles 
kémikus, a festékek készítésmódjának sok csínját- 
binját tárja elénk, a miket szinte jó, sőt kell is 
tudnunk, ha prosperálni akarunk.

Grócz Ernő a gyorsirászatnak a nyomdászokra 
nézve üdvös voltát fejtegeti és kimutatja, hogy kelet
kezett és fejlődött az Írás, míg eljutott a mai gyors
írásig.

A czímsorok helyes elválasztása se utolsó dolog 
a mi szakmánkban. És hogy sokan, nagyon sokan 
még ma sincsenek azzal tisztában, legnagyobb bizony
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ság arra Haraszti József czikke, a melyben példákkal 
illusztrálja, hogyan szedik a czímeket és mindjárt 
meg is mutatja, hogy miként kellene azokat szedni.

Kálin Sándor tavalyi czikkét, a sorok miként 
való elhelyezését folytatja, főként a hajlított sorokra 
vetve most a fősúlyt.

A Szakbibliográfia czímű rendes közleményünk 
ebben az évben is egész csomó gyűjteményt hoz F. K . 
szaktársunk szorgossága folytán és igen érdekes 
abban az a szép óda, a melyet kitűnő poétánk: 
dr. Váradi Antal írt ezelőtt 25 esztendővel a pécsi 
nyomdászok részére.

Korrektúra-mintát is mutatunk be ez évfolyamunk
ban, még pedig éppen olyan alakban és kivitelben, 
a hogy azt a korrektor kijegyzi.

Végül pedig egynéhány apróságot is hozunk oly 
dolgokról, a melyek nem igényelnek hosszabb körül
írást, hanem rövid, telegráf-stilusban is egészen jól 
előadhatók.

E bő tartalmat a mindenkire hasznos és szüksé
ges tudnivalók zárják be, u. m .: 

az új árszabály;
a nyomdász-egyesületek és szaktárskörök jegyzéke; 
az utassegély és utasszállók Magyarországon; 
a magyarországi nyomdák jegyzéke 
és egy egész csomó színekben és feketén nyomott 

díszes hirdetés.
Itt megjegyezzük, hogy nem minden hirdetésnél 

tarthattuk be a jelleget, mert mi itten inkább csak 
változatost akartunk nyújtani, 'jól tudva azt, hogy 
sokan éppen a hirdetések változatosságára fektetik 
a fősúlyt.
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De hiába álltak volna sorompóba a szellemi munka
társak, hiába Írják meg, hogyan kell szépen, helyesen 
és. értelmesen dolgozni, ha nem sorakoznak melléjük 
a technikai kiállítást végző munkatársak : szedők és 
gépmesterek.

És itt a Pesti könyvnyomda-részvénytársaságot 
illeti az érdem és köszönet, hogy e szakkönyvünk 
kiállítás tekintetében vetekedik a külföld legsikerül
tebb enemű termékeivel.

Köszönetét mondunk még Mohéit Hugó úrnak, a ki 
a szép és könnyed modorban tartott fejléczeket raj
zolta meg az Évkönyv számára.

Most pedig üdvözöljük az Évkönyv pártolóit, a kik 
szintén előmozdítói annak, hogy e szerény szak
munka minden évben megjelenhet!





g ODRONYFÜZÖGÉPEK
És

p ONALFÜZÖGÉPEK

Szabadalmazott

Könyv- és füzetfüzó'gépek
minden minőségben és nagyságban.

SODRONYFÜZÖGÉPEK
dobozokhoz és szövetmintákhoz.

BREHMER & C0HP
BÉCS, Matzleinsdorferstrasse 2.

(Eingang Hartmanngasse).

B Ő R V Á N Y O L Ó G É PE K
Elismert

legtökéletesebb gyártmány

ÚJ

Elsőrendű aczélsodrony, fűző- 
anyag és füzőszalag, füzőkap- 

csok nagy raktára.





K önyv- és kőnyomdai festékgyár.

F e k e t e  f e s t é k e k ,  k ö n y v - ,  k ő - é s  f é n y 

n y o m á s h o z .

SCHIFF, SRPEK ÉS TSA_t

]
BUDAPEST

Újpest, Váczi-út 35. sz.
BÉCS

Klein-Schwechat

E G Y E D Ü L I H A Z A I F E S T É K G Y Á R
mely színes festékeket is készít.

A U S Z T R I A  ‘ « •
extra és príma H E f l G E R f l l M Y f l G .

KENCZÉK.

K ülönlegességek :
könyvkötő-festékek  

és p léhnyom áshoz való 
festékek.

M a t r i c z a - p o r
tömöntők részére.

S a já t

kísérleti állomásunk
t. megrendelőinknekmindig kész
séggel és díjtalanul szolgál fel
világosítással minden előforduló 

szakkérdésre nézve.

V a l ó d i  k t* a p p la k k ,  kt<óm«

s á u g a ,  m i ló p i«  é s  a e z é l k é k  f e s t é k e k .

Raktár és 
budapesti iroda:

VII. kér., Dohány-utcza 10. szám.

Gyárigazgató: Kalmár Lajos.





Állandóan
nagy készlet van

raktáron

T e l j e s  * * *

NYOMDAI BERENDEZÉSEK
N O R M Á L -R E N D S Z E R  S Z E R IN T .

* * * * * * * * *

Gronau Vilmos betűöntőd éje
j } e r l i n - $ c h ö n e b e r g

érvény ér-, czím-, dísz- és irás- 
ó betűk, körzetek, sarkok, 

inicziálék, hangjegyek, vignetták 
stb. a legdivatosabb stílben.

* * * * * * * * *

Újdonságokról !j*

• • mintákat
j kívánatrarx.

M .

bérmentve küld.

Nyomdászat-Történelmi Térképe,
FAGYAI* RUURftl

I Tervezte és magyarázó szöveggel ellátta: 
F IF T IfiG E l*  I^Áf*OLiY.

Ára 70 krajczár, vidékre 80 kr., az Évkönyv 
előfizetői 20 krajczárral olcsóbban kapják. 

Megrendelhető
a GRAFIKAI SZEMLE kiadóhivatalában 

B udapest, V. kér., H old-utcza 7. sz.





f l y o m d a i  s z a k ü z le t

Bécs, IX ., Liechtensteinstrasse 8.
Saját mechanikai gépműhely.

G u te n b e rg h a u s

Olcsó
árak.

G ebrü der Geel
M i

Minden, a grafikai szakmába tartozó 
Gépek, felszerelések és anyagok 
legjobb és legolcsóbb bevásárlóhelye.

Állandóan raktáron tart 
új s renovált könyvnyomtató-sajtókat.

> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r

Ár
jegyzék
ingyen,

LÉGSZESZJflÓTOR-GYÁR

POLKE J.

I
y/-Aur//'Ai
î \l

BUDAPEST
DOHÁNY-UTCZA 44.

B E C S  • • •
KOHLGASSE 26-28.

VEZERKEPVISELO

Kitüntetve 
az ezredéves 
kiállításon.

FUCJiS DÁVID
BUDAPEST , UJVILÁG-UTCZA 6.

------- Kedvező fizetési feltételek. -------
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